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 «هّهاكْشيَدلَس اَنلا كني نم»
 حيجص ثيدح

 : ةذئاّسألا ةّنحَّقلا صلاه كش نول مدعي

 ٍنوُميِب ناصح« ٍنوَقِيِب هاربا « فويس ُهّهادَبَع
 امفنيلماعلا عجور شنلاوةعابطللر ات لارادو « روب هج اراك َتاَكضأ

 اذه َناَكََوَح ؛ ءانعَو  دهج نمم هن ُكَدآَدب
 هاززامك اًقينأ كيدي نيب اتحلا

 ( يعملألا ةّيعاّتلا  يروَحِمُع خِشلا ًضيأركشلاب َصْخيَو

 ... ةزيممم ؛ َهَصاَخ ةيانعب باكا طاحأ ىذلا

 لك لْضفيَ رهن لج يافع يركش عم
 هّمرك اوان ١/ لّضفأ نعل اعتَور نجس هللا هازل :مكهنم

 كلذ ذ نوكحيل . يرشلا ماعلارثن هيفامىلِإ هديب َذَحْأَو

 قرأ نمالإ «نونبالو لاَمْمَفْيال موي رار شحذ
 . مكيلَس بلعب

 ةيددل
 دعس





 ام صالا

 ىتابلتلاإ كالا

 ٌيعرلاولَو ىلرفغا بر

 اريِغصفِإيَبَراهكاَمحْسَحْناَبَر
 <عقرعس





 0 هقول مإ ب

 نقلا َنِلَل ايمو ل

 © فيلا موي كِإم ي سجَل
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 قحسسْلا طرضلا نيه

 - 9 ية

 ١ ©تااك آلم هَل ب وُبمَتْلا





 مهللا

 امك دمحم اندّيس لآ ىلعو © دمحم انديس ىلع ىلص

 « ميهارإ اديس لآ ىلعو ؛ميهاربإ اندّيس ىلع تيلص
 امك# دمحم اندّيس لآ ىلعو ,دمحم اندّيس ىلع كرابو
 يف ميهاربإ اندّيس لآ ىلعو ؛ميهاربإ اندّيس ىلع تكران

 . ديحم ديمح كنإ ©« نيملاعلا





 ةثلاثلا ةعبطلا هذه

 « ةعوسوملا هذه يف هترطس فرح رخآ يف ملقلا تعضو ةنس نيرشع لبق

 امل -كلذك اقح ناكو -ًاديرف ًالمعو « ًاروكذم ًائيش تيتأ دقل : ىسفن ىف تلقو

 6( , 0 ا
 .  ةرباصمو  ربصو , دهج نم هليبس يف تلذب

 2 لايخ ةحرس كلذ نأ تكردأ « ةبرجتلا ىنتبذهو مايألا ىنتكر ع املق

 اوؤسو؛ انه ًاصقن تدجو ينأل , مهفلاو « ملعلا يف ةلاحضو « ركف ةقهارمو

 «ركفلاب يردزي هباتكب رظنلا ديعيال نم نأ تدقيأف٠ كانه ًاراوعو ءأطخو

 . . ًاعيمج تاذلابو  ملعلاو

 لئاسم نم ئآل اهايانث يف ةميرك دفاور تدجو نأ كلذب ًانيقي يندازو
 هتادلجم يف راكذتسالا باتك وهو « ةرم لوأل رونلا ىأر اهضعبو « عامجإلا

 « ةنيز نوكتام لمكأك ودبتل , ةعوسوملا اهب نيزتت نأ ًامازل ناكف « نيثالغلا

 . . اعيبرو « ةراضنو

 ةلواحمو « تاف امل ًاكرادت «كيدي نيب ةعبطلا هذه تناك كلذ لجألو

 . لمكألاو « لضفألا وحن ًادعّص ريسلا ةعباتمل

 ةمجرتب (ايالام) ةيزيلاملا ةعماجلاب ةيمالسإلا تاساردلا مسق يف ذاتسالا , يدمحملا نامثع ملاعلا ماق )١(
 ,ؤم اهتعبطو وس 1215111101 720104ل14211م15101141. 15آ[شلا[ ةسسؤم اهتعبطو « ةبولاملا ةغللا ىلإ ةعوسوملا
 . م 1994 -ه 14١14 ةئس كلذو « روبمالاوك ةيزيلاللا ةمصاعلا يف



 جارخإب مهسأ نم لكلو . يلهألو . يل ةحلاص ةوعد ىلإ ليبس نم لهف

 ءركفلا يف لزنيس يذلا , كيأرل ليبس نم لهو ؟؟. . سفنلا رفسلا اذه

 . ؟.. ًامركم « ًارْزعم بلقلاو

 ىلإ يداهلا وه هللاو . ؟, . نيئضب توجر ام لك ىلع كنظأ امو

 . ليبسلا ءاوس

 يدعس اه415١ ةجحلاوذ
 ' *01497 ب ص - قشمد : ١ مؤ995 ناسين

-919 



 ةييضاثلا ةعبطلا ى دي نيب

 . .ءايحتسا ىلع هلمحأ باتكلا اذهب ركفلاو ملعلا لهأ ُتيتأ

 . هيلإ ترشأف ؟. . اذه ام : ليقف

 يقل امك « نسحلا ركذلاو « ليمجلا ءانثلا يقل ىتح ليلق ريغ ثبلي ملق

 ٠ . ريدج كاذو اذهب وهو . . بتعلاو دقنلا

 ئلآل هقفلا نم توح ةبدأم ةفرعملا دشانو « يملعلا ثحابلا هب دجو دقف

و .. . ربصلا هنم دفنلو , دهجلا هزوعأل ثارتلا يف اهنع ِبَّقني نأ دارأول
 امب رفظي دق

 . . رفظيال دقو « ديري

 دورشو ؛« ةلأسم عايضو « كانه ةلمج صقنو ء انه ةانه هيلع بيعو

 . . صيحمالو ؛ هريرقت نع يل ديحمال عقاو اذهو . . . مقر

 توللاو , نودكيو « نودجي اوناك فيك « هوجرخأ نيذلا انركذ ول انتكلو

 المو « نفلاو بدألاو  ركفلاو ملعلا ةرضاح « توريب تخبضص ةئتف يف « رمتسم

 . . حابص ءاسف ؛ ديرشلا ىوأمو . ديرطلا

 . . ليمجلاب ًانافرع دقنلابو « ًاركش بتعلاب انلدبتسال كلذ لك انركذول

 . بأم نسحو « ىلوألا ةعبطلا يف اولمع نيذلا كئلوأل ىبوطف

 توما



 . . نآلاو

 ىلإ انعطتساام . هبياعم نم ىَقَنُم « ىْفصُم , كيدي نيب باتكلا اذوه
 ْ . . ًاليبس كلذ

 مهليل اولصوو « ةينلا اوصلخأ ةّبحأ دهج ةرمث تءاج ةنيزب لاتخي اذ وه
 ْبتكلا ايند يف نيبجلا حاّضو قرشيو « نيصرلا يملعلا لمعلا رفسيل راهنلاب
 . . ركشلاو ءانثلا ينمو ؛ رجألاو باوثلا ةناحبس هللا .نم مهلف.« ةفرعملاو

 . . ًادحأ هللا ىلع يكرأ الو ..كلذ لوقأ

 يدعس ها5 ١6 رونألا عيبر
 م1947 لوألا نوناك قشمد



 لسخدملا

 كبرو أرقا * قلع نم ناسنإلا قلخ © قلخ يذلا كبر مساب أرقا»
0( 

 . " «ملعي ملام ناسنإلا مَّلع © ملقلاب مّلع يذلا © مركألا

 . . هللا مساب الإ أرقتال كنإف . . أرقا

 . . هللا مساب الإ بتكتال كنإف . . بتكاو

 . . هللا لضفبو « هللا مسابالإ ملعتتال كنإف . ."مّلعتو

 . .. هيلإ ةيناسنإلا سفنلا فوشتت يذلا دولخلا رس ملعلا ناك كلذلو

 . لوحلاو ايندلا لهأ نم فرعت نمو « ءاملعلا نم فرعت نم يعم لمأتو

 ىقبتسو« ءامسلا يف عملت ًاموجن كئئلوأ دمت « ناتج وصلاو « ةطلسلاو « لوطلاو

 ءدحأ نم مهنم سحت له ؛ باجح فلأب نايسنلا مهفل دق ءالؤه دجتو « كلذك .

 . زكر مهل عمست وأ

 هتعيرش رداصمو ىلاعت هللا نيد ةمدخ يف ناكام هالعأو ملعلا فرشأ نإو

 . . عامجإو ةنسو نآرق نم ءارغلا

 اذه ةمدخب اوماق نيح « فرشلا لك . فرشلا ماظعلا انؤاملع زاح كلذلو

 ثيدحلا يفو ؛ هريسفتو نآرقلا مولع يف اهوكرت يتلا راثآلا هذه امو

 . فرشلا كلذ ناديم يف مهبعك واع ىلع دهاش الإو « همولعو , هحاطصمو

 ه-١: قلعلا )١(

 هوه



 ْ ةبمجهلا تبسي ابلصت مل هلئاسمو عامجإلا يف مهراثآ تناك نشلو

 ' (ءاهقفلا .فالتخا) نم تاقيرو انتلصو امنإو « ةيمالسإلا.ةراضحلا ىلع ةيشحولا

 ' ًارئاسعم ًارذ تيقب عامجإلا لئاسم نإف « مزح نبال العمجإلا بتارم)و « يربطلل
 : . ةميظعلا ةيهقفلا تافلؤملا يف

 ْ باتكب ىلآللا كلت تمظنو « ةعئارلا تافلؤلا كلتئلإ تعزف دقلو
 ْ اهنم تينثتساام - اهتكلس - «يمالسإلا هقفلا يف عامجإلا ةعوسوم» هتيمسأ

 ' ًازواجتم « ءاملعلا راظنأب تذحأ لب « عامجإلل ًنيعم ًاموهفم مزتلأ مل ينأل ةدحاو

 | ةحورشم اهارتس امك, هطئارشو« ةتاكرأو « عامجإلا ىنعم يف ميال نع
 ا . ةمدقملا يف

 ' طلبترت يتلا لئاسملا درسأأ . . ةعوسوملا ميظنت يف نيتقيرط مامأ تنكو

 | « ةراهطلاك « ةفورعملا هقفلا باوبأ نم باب تحت ةيعوضومللا ىبرقلا جئاشوب
 1 بولسأ ىلإ أجلأوأ..؟..عامجأإلا بتارم يف مزح نبأ لعف امك . . ةالصلاو

 : مكمل ةعجارم ىلع بيبحلا ئراقلل نيعم « عتم ؛ « لهس . ديدج بيؤبتلا ىف

 1 .. ؟. . دهج رسيأب يغبي يذلا

 ْ لسا ةطخ) يف لمعلا لحارم تحرش دقو « ديدجلا ترشخا
 ْ . ًالصفم ًاحرش

 دمحم نيذاتسألا نيقيدصلا عم تمق دقف . . ىلوألا ةبرجتلاب هذه امو

 : هنقفلا ةعوسوم يف لمعن انك نيخ يناوطسألا ماسب دمحمو « يج هعلق

 ' ًايعوسوم ًابيترت ةمادق نبال ينغملا باتك بيترتب « تيوكلا يف يمالسإلا
 : ةمالعلا انذاتسأ اهب انفحتي ناك يتلا ةميقلا تاظحالملا نم نيدفتسم « '”ًاثيدح

 . ءاقرزلا دمحأ ىفطصمريبكلا

 هقفلا مجعم» : ناونعب 10/7 ةنس تيوكلا يف ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو هتعبط دقو 00(
 . «يلبنحلا



 ءاهقفلا تارابعب ظفتحأأ . . ةغايصلا يف نيبولسأ مامأ ًاضيأ تنكو

 ىلإ برقأ ةغلب ًاددجم ةغايصلا ديعأ مأ؛ ةرورضلا دودح يف الإ « تدرو امك :

 مهينارهظ نيب شيعن يذلا رصعلا اذه لهأ هفلأيام

 . . نساحمو ةيزم لكلو

 ا ةنامألا ىلإ اهنأل ٠ ىلوألا ةقيرطلا ترثآ دقلو

 . ًاضيأ ةغللا يف ةمئأ هقفلا ةمئأ نأ مولعمو . . ةردان ةيبدأو ةيوغل ةورث

 0 نآرقلا ةغلو « مالسإلا ةدام ةفيرشلا ةيبرعلا ةغللاو « كلذك نونوكيال

 مل هنإف ءالإو « درو امك هضرعب نوكي ثارتلا ءايحإو ًاثارت ييحن اننألو

 ... اثارت دعي

 مكحلا مهف يف ةبوعص ةيأ « ىلاعت هللا ءاش نإ« دجت نلو . عصانلا يبرعلا

 . . ديرت يذلا

 : دعبو

 باتتكلا اذه قيسنت يف لمعأ انأو « تاونس يتايح نم تخلس دقلف

 نم تلذب مسك هناحبس هللا ريغ ملعيالو « قيدصلا خألا اهيأ « كيدي نيب يذلا

 هللا ينمركأ يذلا رفّسلا اذه ناك ىتح « تنع نم يترسأ تلمحت مكو ؛ دهج

 . . هزاجنإب هلالج لج

 « يلهألو « يدلاولو « ىل ةح اص ةوعد كتوجر نإ اهدعب كيلع ّقشأ لهف

 « نينمؤمللو ٠ نوع وأ حصن يأ ميدقتب مهاس نم لكلو « يناوخإلو « يتذتاسألو

 « يحور لوقتو « كلذ لثم كلو : ةكئالملا لوقتف « بيغلا رهظ يف تنأ اهوعدت

 نيمأ . . . نيمآ : ىلاعت هللا ءاش ثيح ةحباس ىهو

 يدهج اذه

 توام



 . . ةزجاعلا يسفن نمو « ينمف « بلاثملاو تانهلا ضعب هيف تدجو نإو

 ْ ... يدهج اذه

 « يلرفغاو  ًانسح ًالوبق ينم هلبقتو ؛ هب عفناف «ًاضلاخ « يبر كل همدقأ
 .٠ ميلس بلقب هللا ىتأ نم الإ نونبالو لام عفنيال موي يداز هلعجاو ؛.ينمحراو

 ْ . ه1844 كرابملا ناضمر نم رشع يداحلا
 م1 لوليأ نم نورشعلاو عباسلا قشمد

 -امحلادل



 لبعلا ةطخ

 : ةيتآلا طاقنلا يف لمعلا ةطخ صخلتت

 نيعم موهفم مازتلا نود ةدمتعملا عجارملا يف ةرئانتملا عامجإلا لئاسم طاقتلا - . ١

 ٠ عامجإلل
 لوصأ نأل ,. يصخشلا يأرلا بنجتو « نكمأام لصألا ةرابع ىلع ةظفاحما -

 . كلذ يعدتست يعوسوملا لمعلا

 ءةالص:لثم.. . يلصأ ناونع تحت دحاولا عوضوملا تاذ لئاسملا عمج - ١

 ءفألا . . يئاجهلا بيترتلا قفو عيضاوملا هذه بيترتو .. . نيمي ء موص :

 . اذكهو . . ءاتلاف « ءابلاف

 ىلع لدي يعرف ناونع دحاولا عوضوملا لصخاد يف ةلأسم لكل - 4

 . . ةعجارملا ليهستل « اهنومضم

 ًامقر ةلأسم لكل انلعجو «ًايقطنم ًاقيسنت لئاسملا قيسنت ىرج دقو

 . دحاولا عوضوملا نمض ًالسلستم

 لئاسم ىلع لئاسملا ضعب ىف تالاحإ انعضو ؛ ةلاطإلاو ؛ راركتلل ًابنجت - ه

 1 . هسفن عوضوملاب ةلص تاذ ىرختأ

 ةديمتعملا رداصملا نم ردصم نم رثكأ يف اهيلع عمجم ةلأسم تدرو اذإ -

 . . ىرخألا رداصملا ىلإ انوزعو « هيف دروام انتبثأو . اهنم ًادحاو انرثخا

 يف امهدحأ انلعج اننإف ءرخآ عامجإل رياغم عامجإ لقن لاخ يف - 7

 . ةيشاحلا يف رخآلا ياو لصألا

 كلذل ًاقيبطتو . ةيشاحلا يف هدقن انتبثأ « ًاعامجإ ءاملعلا دحأ دقتنا اذإ -

 . ةيشاحلا يف عامجإلا بتارم ياتكل ةيميت نيا دقت انلعج |

 . (زومارلا) يف ةلقتسم اهدجتسف ءوزعلا بولسأو رداصملا زومر امأ -

-414- 



 زوسمارعلا

 ١ - :رداصملازومر 3

 . دهتجلا ةيادب -:ب

 : يذمرتلا ننس + ت

 .زاخزلا رحبلا - ج

 .راخزلا رحبلا ةمدقم - قح

 : ملسم حرش - ش
 . راثآلا يناعم حرش - ط

 . عومجملا - ع
 . يرابلا حتف - ف

 .راكذتسالا - ك

 . ءاملعلا فالتخا - ل

 . ىلحلا - م
 . عامجإلا - ام

 . عامجإلا بتارم - رم

 . .راطوألا لين - ن

 ا راثآلا بيذهت - ه

 . ينغملا - يي

 ْ :وزعلا زومر - ؟

 ماقرأو «٠ فرحأ نم امهنيبامو ١ ةيعرف ةلأسم لك :ةياهن يف نافوقعملا ناسوقلا -
 . ةلأسملا صن اهنع انلقن يتلا رداصملاىلع ةلالد

 دا



 يناثلاو , ءزجلل امهنم لوألا « لئام طخ امهنيب لصفي ناذللا نامقرلا -7

 . اندمتعا يتلا ةعبطلا نم ةحفصلل

 . راطوألا لين يف الإ ةدعاقلا هذه نع ذشن ملو

 انلمح ام اذهو « لمعلا ريس ءانثأ يف ىلوألا ةعبطلا اندقتفا دقف

 -* ةراشإ اهنم ةذوخأملا لئاسملل انلعجو « ىرخأ ةعبطىلإ عوجرلا ىلع

 .زيمتلل (ةمجن)

 [10/5فاه/١ب] : لاثم

 . ١6 ةحفص لوألا ءزجلا : دهتجما ةيادب :,يأ

 . ١” ةحفص يناثلا ءزجلا : يرابلا حتف

 باتك يف ةلأسملا مقر ىلع لدي م فرحو . ك فرح يلي يذلا مقرلا - أل

 . ىّلحملا باتكو ,راكذتسالا

 لديي « ةحفصلاو « ءزدجلا مقر دعب نيتريغص نيسوق نيب مالعألا دحأ مسا - ش

 . مسالا بحاص ةمالعلا نع عامجألا كلذ لقن دق دمتعملا ردصملا نأ ىلع

 . [(يوونلاو ء رذنملا نبا نع)5١/؟ف] : لاثم

 نع ةلأسملا يف عامجإلا لقن دق رجح نبا ظفاحلا نإ : يأ

 . يوونلاو «رذنملا نبا
 . (رظنا) ىنعمب ةيؤرلا نم رمأ لعف وه () ةحوتفملا ءاّرلا فرح - ه

 . هدعب ةروكذملا ةملكلا ىلإ ةلاحإلا هب دارملاو

 : ةيعرفلاو « اهب ةقلعتملا لئاسملا امأ . ةلسلستم ةيلصألا لئاسملا ميقرت ىرج - 3

 نيب ًاروصحم « ةلصلا تاذ ةيلصألا ةلأسملاىلع ةلالدلل اهتمت مقرلا عضو دقف

 .(..0]) نيسوق

 - "و









 عاسمج إلا

 يمالسإلا عيرشتلا رداصم نيب عامجإلا ةناكم -

 : ةناكملا هذه ىلع ليل دلا وهام - ؟

 باتكلا نم - 1 <

 ةنسلا نم - ب
 : عامجإلا فيرعت - *

 ةغللا يف - أ

 : حالطصالا يف - ب

 . يلازغلا دنع عامجإلا فيرعت - ١

 ءاملعلا روهمج دنع عامجإلا فيرعت -

 . نيفيرعتلا نيب بيرقتلا ةلواحم - آم

 . روهمجلا فيرعت ليلحت -

 : ءاملعلا ضعب دنع ًاعامجإ دعيام - ج

 . ةباحصلا عامجإ - ١

 . نيدشارلا ءافلخلا عامجإ - ؟

 . رمعو ركب يبأ نيخيشلا عامجإ - أ

 . ةفوكلا وأ « ةرصبلا وأ « ةكم وأ « ةنيدملا نم لك لهأ عامجإ -

 . تيبلا لهأ عامجإ - ه

 - #هد



 : عامجإلا عاونأ - 4

 : حيرصلا عامجإلا أ

 ٠ ١ هفيرعت -
 . هتيجح -

 . هراكنإ -

 , يتوكسلا عامجإلا - ب
 هفيرعت -

 هتيجح -

 هراكنإ -

 :٠٠ عامجألا ناكمإ - ه

 ةلزتعملاو « ةعيشلا ضعبو ؛ ماظنلا فقوم - أ

 ش . هيلع ٌدَرلا - ب

 ةلأسملا نم دمحأو , يغفاشلا فقوم ةسارد - ج

 : عامجإلا لقن - 5

 ' : عامجإلا دنتسم -

 ليلد ريغب عامجإ ال- أ
 . عامجإلا هيلإ دنتسملا ليلدلا - ب

 . + ١ :مامجإلا بتارم -

 ؟ةعوسوملا ىف اذام - 9
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 عاسمج لا

 ١ - يمالسإلا هقفلا رداصم نيب عامجإلا ةناكم :

 لوصأ نم ميظع لصأو « لجو زع هللا نيد يف هب عوطقم قح عامجإلا
 هلوسر ةنسو , ىلاعت هللا باتك دعب . دلاخلا انعيرشت رداصم نم ردصمو ؛ نيدلا
 . ملسو « هلآو , هيلع هللا ىلص

 نأ هل سيل اهب لمعيل  هلئاسم فرعي نأ ملسملا ىلع ًامتح ناك كلذل

 . ركفلاو يأرلا لمعيو , هادعتي نأ عيطتسي هنأ معزيو « هفطع ينثب

 يف رظنيلف مكدحأ لئثس اذإ : هنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع لاق

 عمتجا اميف رظنيلف دجي مل نإف « هللا لوسر ةّئس يفف دجي مل نإف , هللا باتك

 . . دهتجيلف'الإو « نوملسملا هيلع
 :رداصملا نيب هتناكم ىلع ليلدلا - ؟

 نمو« ميركلا هللا باتك نم ةناكملا هذه عامجإلا دمتسا دنقلو

 . . ةفيرشلا ةنسلا

 : زيزعلا ليزنتلا يفف -أ

 ركنملا نع نوهنتو فورعملاب نورمأت سانلل تجرخأ ةمأ ريخ متنك»
 <... هللاب نونمؤتو

 نوكيو سانلا ىلع ءادهش اونوكتل اطسو ةمأ مكانلعج كلذكو»

 . "4... اديهش مكيلع لوسرلا

 :1١١ نارمع لآ ''"
 157 :ةرقبلا ""
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 , "4. . اوقّرفتالو ًاعيمج هللا لبحب اومصتعاو»

 , "4. . . نولدعب هبو قحلاب نودهي ةمأ انقلخ نممو»
 ليبس ريغ عيبتيو ىدسهلا هل نيبتام دعب نم لوسرلا ققاشي نمو#

 . "4. . . ًاريصم تءاسو منهج هلصنو ىلوت ام هلون نينمؤملا

 ش : يوبتلا يدهلا يفو - ب
 . ةلالنض ىلع , يتمأ عمتجت الو -

 "«ةعامجلا عم هللا ديا -

 ءّذفلا عنم ناطيشلا نإف , ةعامجلا مزأيلف « ء ةئجلا ةحوبخب ب ةرس نمفالا» -

 , "©. . دعبأ نينثالا نم وهو

 حرص انهيلع اوماقأ ةّلدأ ءاملعلا اهدمتعا دق "اهوحنو ؛ صوصنلا هذهف

 . . انركذ يتلا ةناكملا هل اولعجو « عامجإلا

 ضوصنلا كلت ةلالد داعبتساب يحوت ةصاخ ٍتاليوأت مهضعبل ناك نئلو
 .نمو نوعباتلاو « ةباحصلا اهب كسمت دق هنألا. 3 :كلذ نإف عامجإلا ةناكم ىلع

 يف هل لصأال امب جاجتحالا ًاعيمج ءالؤه ىلع ليحتسي ام « ريكن ريغ نم مهدعب 1
 . ميظعلا انهقف رداصم نم ردصمو ؛ ةعيرشلا لوصأ نم لصأ تابثإ

  0١نارمع لآ : "1١7
 141: فارعألا (2

  )©7ءاسنلا : 1١16 : :

 نع 474/7 جاتلاو . دهاوش هل حيحص : ينابلآلا لاق ..(864 مقر ٌثيدحلا) 4١/١ ةئسلا ٍناتك (8)
 00 . يذمرتلا

 . دهاوش هل حيحص ثيدح : ينابلآلا لاق . ١( مقر ثيدحلا) 40/١ ةنسلا باتك كف
 باتكو . يذمرتلا هجرخأو : هققحم لابق . 70901١( مقر ثيدحلا) قازرلا دبع فنصم 9

 ' لاق . يذمرتلا نسع 7١8/0 جاتلاو . حيحص ثيدح : ينابلالا لاق . (38 مقر ثيدحلا)١/47 ةئسلا
 . حلاص دنسب : هفلؤم

 نان (ىسعلا ةرتاوتم اطخو ةلالض ىلع عمتجتأل اهنآر ؛ ةمالا ةمصع» ىلع ةلادلا صوصتلا نإ
 ْ ٠١-٠١8 4ص رفات

 - خا



 :عامجإلا فيرعت - ”

 : ةغللا يف -أ

 . هيلع مزع : اذك ىلع نالف عمجأ : لاقي . قافتالاو , مزعلا : ةغللا يف وه 1

 ةالصلا هيلع هلوقو . هيلع اومزعا يأ : "«مكرمأ اوعمجأف# : ىلاعت هلوق هنمو

 عمجأو . هيلع مزعي مل يأ : «ليللا نم مايصلا عمجي مل نمل مايصال» : مالسلاو ٍْ

 . . . اوقفتا : اذك ىلع موقلا

 : حالطصالا يفو - ب |

 لك هذختي يذلا فقول وه فالخلا ىنبمو . دحوم فيرعت عامجإلل سيل
 . هطئارشو عامجإلا ناكرأ نم ملاع

 « انريدقت يف « امهركذ ينغي نيفيرعت لوح تبطقأت ملعلا لهأ ءارآ نأ ديب

 . اهيلإ انلصو يتلا فيراعتلا لك درس نع

 : يلازغلا دنع عامجإلا فيرعت - ١

 ةّصاخ 6 دمحم ةمأ قافتا وه عامجإلا : ىلاعت هللا همحر يلازغلا لاق

 . ةينيدلا رومألا نم رمأ ىلع

 : ملعلا لهأ ةرهمج دنع عامجإلا فيرعت - ؟

 ةمأ يدهتجم قافتا وه عامجإلا : لوصألا ءاملع نم ريفغلا عمجلا لاقو

 نم ةعقاو يف يعرش مكح ىلع , روصعلا نم رصع يف « هتافو دعب « ف دمحم
 . عئاقولا

 : نيفيرعتلا نيبي بيرقتلل ةلواحم - ؟
 هجهنم جهن نمو « يلازغلا دنع عامجإلا ىنعم ىلع اهيقلن ىلجع ةرظن نإ

 نمو ضرألا هللا ثري نأ ىلإ عامجإ دقعني نأ نكميال هنأ يحوت ءاملعلا نم

 '' سنوي :9١

 - اطول



 منيركلا لوسرلاب نمآ نم لك لمشت ةفيرشلا ةيمالنسإلا ةمآلا نأل . اهيلع
 ًادحأ نأ لاخإامؤ . ةمايقلا مؤي ىلإ ثعب نأ ذنم همالسو هيلع هللا تاولص

 . ءالؤه ةملك قافتا عامجإلا لوبقل طرتشي

 ةرثكلا مهو  ًائيش نيدلا يف هقفيال نم ةمألا يف نإف ء ىرخأ ةهج نمو

 عمجإلا مايقل بجي لهو ؟يأر مهنم يأل لهف «رصمو رصع لك يف سانلل نم
 ؟. . هيف مهتملك نع ءالؤه نلعي نأ

 ميبسقتب الإ هدر عمطتسي ملف « « يلازغلا هجاو دق ذقنلا اذه ناك

 : نيبرض ىلإ عامجإلا

 :قرفالو  اهلهاجو : اهللاع« اهعيمج ةمألا هيف كريشتف : امهدحأ امأ

 | . . مايصلاو « ةاكزلاو ةالصلا بوجوك كلذو

 هب لوقي ملسم لك نأ يف كشالام الإ ًاعامجإ نوكي الو : مزح نبا لاق

 « ناضمر موصو ةكمىلإ حلاو ؛ سمخملا تاولصلاك « رفاك وهف هلقي مل نإف

 . . كلذ وحنو

 ليصافتك كلو  ملعلا لضأل هيف ةملكلا لك ةسلكلاف ؛رخالا اأو

 . .دبالو هلوبق ماوعلا ىلع بجو ءالؤه هررقي امف . . اهوحنو « ةالصلا ماكحأ

 اهيلع عمجأ ةعقاو يف يماعلا فلاخ ولا : ىلاعت هللا همحر يلازغلا لاق

 . هيف شانلا فنخا ١ .انلق ؟هنود عامجإلا دقعني لهف ؛ ءرصعلا لهأ نم صاوخلا

 . . ًاضرف تضرف ةروص هذهو . دقعنيأ : موق لاقو. دقعني ال : موق لاقف

 نييدلا نم ةمولعلا ةيعطقلا صوصنلا ىلإ وه لوألا عونلا نأ ملعن نحنو

 « مايصلاو « ةاكزلاو , ةالصلا بوجو ردصعف . . . قصلأو , برقأ ةرورضلاب
 عامجإلا امو .زيزعلا ليزنتلا يف تدرو« ةلالدلا ةيعطق.« توبثلا ةيعطق صوصن

 ٠. صوصنلا كلتل فذدرو «رخأ ليلد الإ
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 ىرن اتنإف« « يلازغلا هفصو امك « صاوخلا عامجإ وهو « يناثلا عونلا امأو

 جرخي مل هنأب مزحلا ىلع انلمحي , هدمتعا يذلا يلصألا فيرعتلل ًاديدحت هيف

 . ملعلا لهأ ريهامج هدنع تقتلا يذلا عامجإلا ىنعم نع

 :روهمجلا فيرعت ليلحت - 4
 بحاص لاقتنا دعب الإ نوكتال ملعلا لهأ ةملك نأ دجن فيرعتلا اذه يف 1

 مالسلا هيلع مادام هنأل ؛ ىلعألا قيفرلا ىلإ همالسو هيلع هللا تاولص ةلاسرلا

 وأ « سأرلاو نيعلاىلع ًاماكحأ اهغلبيف « هناحبس هللا تاملك لزنتت هيلعف ًايح

 هنأل ,. قيبطتلا ةبجاو صوصن اهلكو .. سأرلاو نيعلا ىلعف ًاماكحأ وه ردصي 1

 ةريخلا مهل نوكي نأ ًارمأ هلوسرو هللا ىضق اذإ ةنمؤمالو نمؤمل ناك امو»
 ا . مهرمأ نم :

 ىنارونلا مهبرد نوُقشي مهو نيملسملل دبالف « صوصنلا فّقوتت نيح أما

 انهو. اهمكحي صن نم سيلو ٌدجت ةعقاو لك مظتنت ماكحأ نم . ةايحلا ربع
 يف ةميظع ةنورم نم هيفام كلذ يفو ٠ عامجإلا ةناكمو , داهتجالا ةيمهأ رهظت .

 قيقح اهرداصم هذه ةعيرش نإو . ديدج نم مايألا هدلتام لك ةهجاومل ةعيرشلا

 . دابآلا دبأ ىقبت نأ اهب

 ءداقعلاو لحلا لهأ قافتا هنإب عامجإلا ردصمل ديدحت فيرعتلا اذه يفو

 « مهريغ قافوب ةربعال هنإف كلذلو « ةمألا ءاملع نم داهتجالا نلمهأ مهو

 «ريسيلا رزنلا الإ نيدلا رومأ نم هقفيال ًايماع ريغلا اذه ناكأ ءاوص هفالخبالو

 نوكي نأ بجي قافتالا اذه نإو. داهتجالا لهأ نم سيل هنأ الإ ًالاع ناك مأ

 قفتا اذإ كوقلا ام نكلو . روصعلا نم رصع يف ةمألا يدهتجم عيمج نم ًاثعبنم
 ؟عامجإ كلانه نوكيأ . . لقألا فلاخو ءالؤه رثكأ ْ

 ضععبو « يزارلا ركب وبأو « يربطلا مهنيب ءاملعلا نم ةعامج بهذ ْ
 دمتعملاو . دمحأ نع ةياور وه  دقعنم عامجإ هنأ ىلإ ةلزتعما ضعبو « ةيكلاملا

 . يلازغلا لاق امك « ةيعفاشلا بهذم يف

 م4: بازحآلا فلز

 اموال



 : كلذ عم ئقبي هنكلو  دقعنم عامجإب سيل هنأ ىلإ ملعلا لهأ رثكأ بهذو
 1 . فلاخملا ةيضخش لع هانبمو « ليصفتلا ىلإ ءالؤه ريغ بهذ امبرو.. ةجح

 : نب ىلعو  قيدصلا ركب يبأ لعف فلاخ اذإ عامجإلا ربتعيال ةمادق نباف
 : يرهاظلا دوادةفلاخم نأ روهمجلا دنع حصألا نأب لقني'يوونلاو . . بلاط يبأ

 ؤ . !عامجإلا يف حدقتال ةيرهاظلاو
 ْ . عامجإلل جراوخلا ةفلاخخمل ةربعال هنأ ىلإ بهذي يناكوشلاو

 عابمجإ هننأل . هعابتا بجو داهتجإلا لهأ قافتاب عامجلإلا دقعنا ىتمو

 : هيلعام ولهو « ضربقني مل مأ : نيدهتجملا رصع ضرقنا ءاوس « ّدبالو : دقعنم

 ا ميلسو 2 كروف نب ركب وبأو« يرعشألاو ةلزتعملا فلاخو . 'لوصألا ءاملع روهمج

 ' لوق وهو . نيدهتجما رصع ضارقنا عامجإلا داقعنال اوطرتشاف كلذ يف يزارلا

 . روهمجلا لوقك هبهذم دمتعم نأ الإ . دمحأ لاق هبو . يعفاشلل

 ّْ : ءاملعلا ضعب دنع .ًاعامجإ دعيام - ج

 ةباحصلاب ْنصتخي عامجإلا نأب لوقلا ىلإ نابحب د نباو« ةيرهاظلا بهذ

 ءافلخلا قافتاب دقعني عامجإلا نأ هنع يورو . دمحأ نع ةياور وهو « مهزيغ نود

 ! نم مزاج وبأ يضاقلا لاق هبو . مهيلع هللا ناوضر ىدهلا ةمئأ « نيدشارلا
 ١ لقنو . ذمحأ نع ةريخألا ةياورلا ةلبانحلا ضعب ىفن دقو . ةفينح يبأ باحصأ
 : نعغ ةمادق نبا اهاكح ةياور يقو ؛ عامجنإب سيلو ةجح مهلوق ربتعي هنأ هنع

 . دوعسم نباو « سابع نباو « ىلعو ؛ رفع : عامجإلا نأ دمحأ

 رباكألا ةمئالا نم ةعامج طمخأآو ؛ هعروو.« هنملع عم داود فالصخب دادتعالا مدعو : يناكوشلا لاق 0
 لهأ ىف سسجلا اذه رثك دقو . ةيبصعلاو ؛ ىوهلا درجمالإ اهل ددعسمال يتلا تابصعتلا نم « هبهذمب

 . نفيلسما ءاسلع ةرئاد نم هوجرخآ ىتح نيققحما ءالؤهل ماق يذلا ناهربلا وهام يردآامو « بهاذملا

 ١ ضخم ىلع ةسسؤملا هزيغ تالاقم ىلإ ةبسنلاب يهف ةدعبتسملا تالاقملا نم هنم عقو يذلا ناك نإف
 , ملعب ءانتعالا لا مدنعو ؛ يآرملا ىلع لييوعتلا نإ ةغلابتملا ةلقلا زيح يف ةياورلأ حيرصل داضملا يارلا
 . ردانلا ليلقلا .الإ اهتم ةعيرشلا قفاويال بهذمتلا ىلإ موقب ىضفأ دق , ةلدالا

 ةياغ يف يه« هيلع هدومجو ؛ رهاظلاب هكسمت اهيف هعقوأ يتلا عدبلا نم هيهذم يف امف دواد امآ
 ءقر ةردنلا

 إلا #



 ةنيدملا لهأ قافتا نأب لوقلا ىلإ ملعلا لهأ نم هريغ نود كلام بهذ دقو

 اذإ : هنع ىور اميف لاق « نيعباتلا وأ . ةباحصلا نم اوناك اذإ ةجحو « عامجإ

 . مهريغ فالخب دتعي مل ءيش ىلع اوعمجأ

 « ةنيدملاو ةكم ؛ نيمرحلا لهأ قافتا عامجإلا نأب ملعلا لهأ ضعب لاقو

 . نيملسملا دالبو , ىلاعت هللا امهسرح

 ةفوكلا ليقو ء طقف ةفوكلاو , ةرصبلا لهأ قافتا وه : مهضعب لاقو

 . اهدحو ةرصبلا ليقو « اهدحو

 مهريغ نود مهدحو راهطألا ةرتعلاب دقعني عامجإلا نأ ىلإ ةعيشلا بهذو

 2 نيسحلاوم نسحلاو« ةمطافو « يلعب هرصح ىلإ مهضعب بهذو « نيملسملا نم

 ١ ماركلا ةباحصلاو « يوبنلا تيبلا لآ رئاس ىلعو ؛ مهيلع هللا ناوضر 0

 لك» : هنأب عامجإلا يمامإلا يعيشلا يراصنألا ىضترم خيشلا فّرع دقو

 ولف . ضعبلا مأ عيمجلا قافتا ناكأ ءاوس , موصعملا لوق هنم فشكتسُي قافتا

 ناك نينثا يف لصح ولو , ةجح ناك ام , موصعملا لوق نم ءاهقفلا نم ةئملا ىلخ |.

 ةباحصلاب صتخيال عامجإلا نا وه ملعلا لهأ ةرهمج هيلع يذلا قحلاو

 وأ ء«رصم يأ لهأ وأ ء امهدحأ وأ « نيمرحلا لهأ قافتا نأو . مهريغ نود مهدحو ١

 قافتا وه عامجإلا نآألو« لك نم ءزج ءالؤه نأل عامجإب سيل  تيبلا لآ

 . يمالسإلا ملاعلا يدهتجم

 : عامجإلا اعون - 4

 قافتالا لصحي دقو ملعلا لهأ ةملك قافتا وه عامجإلا ىنبم نإ

 : نيمسق ىلإ عامجإلا مسقني كلذ ءوض ىلعو . ًانمض لصحي دقو « ةحارص

 ٠ يتوكس عامجإو « حيرص عامجإ

 ا



 0 : حيرصلا عامجإلا - أ

 1 هيأر مهنم, لك يدبي نأب عئاقولا نم ةعقاو مكح ىلع نيدهتجما قافتا وه

 ا 1 '. مكحلا كلذب ةحارص

 ْ « ةقالخب مكحلل لاجمال . همكح ىلع ةلالدلا يعطق عامجإوهو
 ا ناك هنال ءرفك دقف. هب هملع دعب هركنأ نمو“. هفلاخي داهتجا يأل ةربعالو

 ؛ للقن لوقنملا عامجإلاب ةريغ هرصحو . حيرصلا ةباحصلا :عامجإ ركنأ نم ريفكتب
 اذه لشم ركنم نأب لاقو . ًالثم ةالصلا بوجوك « عرشلا بحاص نع رتاوتلا
 : . عامجإلا هتفلاخملال رتاوتملا هراكنإل ء رفكي عامجإلا

 : .ةأرملا حاكن ميرحتك . ةصاخلا ملع قيرط نع الإ ملعيإل يذلا عامجإلا امأ
 هيسشأامو « س كسلا ةدجلل نأو ؛ يي ال ًادمع لتاقا نأ ا اهتم ىلع

 ' : يتوكسلا عامجإلا -

 يف ًايأر نيدهتجما ضعب ب يدبي نأ :همسا هيلغ لدي امك وهو

 : يتوتسي ؛راكتإ ريغ نم نوتكسيف « ءدقعلاو لحلا لهأ يلقب اهيلع علّطيو.« ةلأسم

 . مهريغو ؛ ةباحصلا كلذ يف

 : عامجإلا نم برضلا اذه يف ءافلعلا راظنأ تفلتخا دقو

 ةرئهمجو ؛ ةيفنحلا رثكأو ء دمحأ دنع ةجحو « حيخص حيحص عامجإ وهف

 1 يف يشماللا لاق... يمفاشل نع هوحن يورد“ لوصألا نهأ ةعامجو « ةيعفاشلا

 . ةنسلا لهأ ةماع لوق وهو : هلوصأ

 دنع نيهجو دحأو « يفريصلا لوق يف.ةجحب سيل هنأ الإ عامجإ وهو
 ش ..يدمآلا هراتخا دقو . يعفاشلا



 2 نتابآنب ىسسيعو ينالقابلاو« ةيكلاملا دنع عامجإب سيل وهو

 رخفلا نامامإلا هراتخا دقو 8 يرمهاظلا دوادو 0 ىعقاشلا بهذم وهو

 . يواضيبلاو « يزارلا

 . بغر نم اهيلإ عجريلف « لوصألا بتك يف ةروثنم ىرخأ لاوقأ كانهو

 يف ملعلا لهأ نيب فالخلاب هتفرعم ملاعلا يفن ءاملعلا ضعب دع دقو

 سيل هنأ ىلإ دمحأو« يعفاشلا بهذو . عامجإلا نم « لئاسملا نم ةلأسم

 . عامجإلا نم

 ةفرعم يفني يذلا ملاعلا ىلع هرادم اذه يف ليصفت ءاملعلا ضعبلو

 فالخلا يفنب هلوقف «؛ فالخلاو« عامجإلا لئاسمب ًاطيحم ناك نإف . فالخلا

 « يناكوشلا مامإلاو ء رجح نبا ظفاحلا اندجو كلذل الق لاو دمتعم عامجإ

 هملع يفنب لوقلاب ىفتكا هنأ عم« ةمادق نبا نع ًاحيرص عامجإلا تالقني

 . فالخلا دوجوي

 نظلاب همكح ىلع لدي. ةلالدلا ينظ يتوكسلا عامجإلا نإو « اذه

 نأ نكمي امنإو رفكيال هركنمو , داهتجالا نود ًالئاح فقبال هنإف كلذلو. حجارلا

 . لالضلاب مصوي

 زم ىمظعلا ةرثكلا يه يتوكسلا عامجإلا لئاسم نأب هيونتلا نم دبالو

 لهأ رصح ةبوعصو , يمالسإلا ملاعلا ةعقر راشتنال ًارظن عامجإلا لئاسم
 ؛ ةلأسم يف ةباحصلا عيمج لوق لقن ىلإ ليبسال : ةمادق نبا لاق . داهتجالا

 كلنب دصتقيو . . . رشتنملا لوقلا الإ دجويالو , ةرشعلا :لوق لقن ىلإالو

 . يتوكسلا عامجإلا

 ترشتنا دقو « لوقن اذامف « ةباحصلا رصع ىف لاحلا وه اذه ناك اذإو

 !؟اهاصقأ ىلإ ضرألا ىصقأ نم  ىّذشلا ةرطع , جيرألا ةحاّوف مالسإلا ةملك

 : عامجإلا .ناكمإ - ه

 ؟ال مأ « عقاولا ايند يف عامجإلا لصح له

 د ة#مماا



 نأ يهو  ةمهم ةقيقح ريرقت نم دبال كلذ نع ةباجإلا ىلوتن نأ لبقو
 ْ علخ دقف :هركنأ نمو« ملسم هيف يراميال عيرشتلا لوضأ نم لصأك عامجإلا
 ا . هللاب ذايعلاو « مالسإلا ةقبر

 لئانسملا نايعأ يف رصحنا ذقف ؛ ملعلا لهأ نيب ناك يذلا فالخلا امأو
 | رظنلاو . يملعلا ثحبلا هيلمي رمأ اذهو . عامجإلا عوقو ناكمإ يفو . اهيلع عمجملا
 ' امبرو« ءرخالا غلبي مل هيلع عمجم مكح ء ءاملغلا دحأ غلب اهرف ٠ يداهتجالا
 ىف امهقالتخال رخالا دنع كلذك تسيل ةلأسم يف ًاعامجإ مهدحأ دقتعا
 كو فالخ نم مسلعلا لهأ نيب لصحي امك ؛ « هطئارشو ؛ عامجإلا ناكرأ ديدحت
 . ده يذلا صننلا ردصل راكنإ اذه يف سيلو ٠ قرفالو ؛ صوصنلاب لالدتسالا
 , وه اغإ «ركنم َرفكل اذه لصح ولو « ًرتاوتم ًاثيدح وأ « هللا باتك نم ةيآ نوكي
 ١ . كشالو قيقد قرفلاو . بولطملا مكحلا ىلع صنلا ةلالد يف فالخ
 : ملعلا لهأ ضعبو ماظنلا فقوم -أ

 ٠ لاحم عامجإلا نإب « ةلزتعملا ضعبو , ةعيشلا ضعب هعمو « "ماظنلا لاق
 ؛ ! تائهيه « دحاو رمأ ىلع  دحاو ناكم ينف اوبعمتجي نأ ساننلل ىنأو
 مزج ,هناكمإ عنمت لب« عامجإلا ة ةيجحب نيدنال انإ) : يناكوشلا لاق كلذلو

 . «هعوقو رذعتب

 : ماظنلا فتقوم ىلع ذرلا -
 لصح دقق ؛ عق ةاولا وه « هرادم يف راس نمو « مالا لوق ىلع در ريبخ نإ

 « ةيهقفلا :بتتكلا تاهمأ نوطب يف ةروثنملا لئاسملا نم تائملا يف ًالعف غامجإلا
 ةمدخب هيف هناحبس هللا ارش يذلا باتكلا اذه يف اهانمظن دقو

 . ةرهاطلا هتعيرش

 قاحسإوبآو , يكبسلا لاقو . ماظنلا لوقوج اذه نأب ركذت انيديا نيب يلا رداصملا نم ديدعلا 0
 «ء روصتم عامجإلا نآ وهف ءهسفن هيآر امأ « ماظنلا باحصآ ضعب لوق هتآب يزارلا مامإلاو  يزاريشلا
 . [511/؟توبثلا ملسم| . هيف ةجحال نكلو

0 

 0 ا



 : دمحأو يعقاشلا فقوم - -

 ٠ هيلع عمتجم اذه : ملعلا لهأ نم دحأالو , لوقأ تسل : يعفاشلا لاق

 ميرحتك وأ « عبرأ رهظلاك « هلبق نمَُع هاكحو , كل هلاق الإ ًادبأ ًالاع ىقلتال ان الإ

 .. اذه هيشأ امو :رمخلا

 ةماعلا اهلك يتلا ضئارفلا ٍلمُج ىوس اميف عامجإلا عدي مل هنإ : لاقو
 دحأ الو « ضرألا رهظ ىلع هتملع ملاعالو . كي هللا لوسر باحصأ نم ّدحأ

 نييتام ناعرس هنآل الإ كاذامو . . نامزلا نم ًانيح الإ « ملعلا ىلإ ةماعلا هتبسن |

 . هيف ليق دق هريغ ًالوق نأ هل

 دق سانلاو , هيردي امو . بذك دقف عامجإلا ىعدا نم» : دمحأ لاقو

 ( اوفلتخا سانلا ملعنال : لوقي نكلو . . مصألاو « يسيرملا رشب ىوعد . اوفلتخا

 «. . افالخ ملعأالو . كلذ ينغلبي ملوأ

 نابهذي امهنأ لاخ لوجعلا ةءارق نيقالمعلا نيمامإلا نيذه مالك أرق نمو 2

 ةءارق ديلو اذه همهف نوكي نأ هّبسح ٍنكلو . . عامجإلا لوصح ةلاحتسا ىلإ

 يأ نم نابلطيو ؛ عامجإلا ءاعداب ناددشتي امهنأ دج ول ىثأت ولو « ةلجعتسم

 ملسملا دكأتي امك «ًالعف هلوصح نم دكأتي نأ دعب الإ هلوقب فزاجيال نأ ملاع

 هللا تاولص لوسرلا دسج ةرونملا ةئيدملا 0 جحم ةكم نوك نم

 « عرولا الإ كلذ ىلع امهلمحامو . . . . عبرأ رهظلا نأو« همالسو هيلع

 لك اهيف ىكح يحل لئاسل نم ديدعلا اما نو. مامي ةلاحتساال '

 ٠ حيرصلا عامجإلا امهنم

 ملعي هنا ىنعمب « ةّيفخلا رومألا يف عامجإلا ىعّدا نم» : ةيميت نبا لاق

 امأو . دمحأ مهيلع ركنأ نيذلا ءالؤهو « ملع هب هل سيلام افق دقف « عادلا مدع

 وهاذهو. ةمئألا ليبس عبتا دقف « عزانملاب ملعلا مدع ىنعمب عامجإلاب جتحا نم

 . «هب نوجتحي اوناك يذلا عامجإلا

 ديل



 يف كبش الب مالسإلا لهأ عيمج لوق هنأب هدنع نيقيال اميق عامجإلا ىععذا
 هيلع لاق دقو . مهيلع هنظب عطقو . اهلك ةمألا ىلع بذك دقف « مهنم دحأ
 هللا همحر رذنملا نبا لمح يذلا وه !ذهو ٠٠ ثيدحلا بذكأ نظلا» : مالسلا
 : عرولاب ةمعفمو . ةعتم ةرابع ىلإ ءوجللاو . عامجإلاب حيرصتلا هنالعإ مدع ىلع
 وحرص هنع ءاملعلا ذخأ نيبحو ... مدعلا لهأ نم هلوق ظفحي نم لك عمجأ
 : . ةنع يوونلا لاق امك بهاذملا لقن يف عجرملاو تلا هنأل اظن , عامجإلاب

 دييأتل عامجإلا ٌنوعّدي ءاملعلا نم ددع كانه ناك ء اوه بناجىلإ
 وه مهدوجو لسعلو . ناهربلاو عيقاولا نع ةيراع ىوعد ريغ سيل هنأ عم  مهئارآ
 لبقن يف دّدَشُتلا ىلإ امهجهن ىلع راس نمو , دمحأو يعفاشلا عفد يذلا
 ا .200 .هتياكحو عامجإلا
 ٠ ٠ : عامجإلا لقن - ١

 روصت ةلاحتسال ًاعبت ليحتسم عامجإلا لاقن ٌروصت نأب ٍماّظْنلا لاق
 ؛ داحآلا :قيرطب هلقن تبثيال عامجإلا نأ ىلإ ملعلا لهأ روهمج بهذو.. هلوصح
 : . رتاوتم لقنب وأ.« هلثم عامجإب هلقن بجي اغنإو

 . داحآلا لقنب هتوبث ىلإ مهنم ةعامج بنهذو

 الوقنملا عامجإلاب لمعلا بوجو ىلع نوقفّتم ءاملعلا عيمج نكلو
 : . . . داحآلا قيرطب

 : عامجإلا دئتسم - /

 نوكي لهف . . مكح ىلع نيدهتجما قافتا هنإ.: عامجإلا فيرعت يف انلق
 هل نأ مأ . . يهشّلاب مكحلا نوعضي ءالؤه دنع ىوه ىلع ًاينبم قافتإلا اذه
 ا ٍْ .. ؟. . ًاربتعم ًايعرش ًادنتسم

 اهل ٌكرديال عامجإلا لئاسم ضعب نأ لؤاستلا اذه ىلع لمحي يذلاو
 نوعيطتسي داهتجالا لهأ نأب لوقلا ىلع ضعبلا لمخام اذهو « هيلإ دنتست ليلد

00 



 نم مكحلا نيدمتسم ليلد يأ نود ماكحألا نم اوؤاش ام اوعضي نأ

 قيفوتلاو ماهلإلا

 وهو « اهاّدعتي نأ هل غوسيال ًادودح دهتجملل نأل , هيلع لوعيال لوق اذهو

 . ةماعلا اهئدابم وأ « ةعيرشلا دعاوق وأ ء. صوصنلا يعاري نأ دبال هداهتجا يف

 ينب دق نوكي نأ دبال عامجإلا نأ ىلع ملعلا لهأ قفتا دقف كلذ لجألو

 ءرخآ ًاليلد عامجإلا نوكيو « سأب الف ءانل ليلدلا رهظ نإف . يعرش ليلدىلع

 . ةنسلاو « باتكلاب تبث مكح اذه : لوقن امك

 دوجوب عطاقلا مزجلا ديفي عامجإلا نأب انلق ليلدلا انيلع ّيفخ نإو ْ

 مكح ىلع ةمألا يف داهتجالا لهأ ةملك قفتت نأ ًالقع ليحتسي هنأل؛ ليلدلا

 نع ثحبلا نع ينغي ىرخأ ةهج نم عامجإلا دوجو نإو . ليلد ىلإ دنتسيال

 . هيلع عمجملا مكحلا ىلع هتلالد ةيفيكو « ليلدلا كلذ

 ملو «عابتالا بجو , عامجإلا حص ىتم : ربلا دبع نبا لوقي كلذ يفو

 . "هيلع عمتجيال يأرب جرختست ةجح ىلإ جَتَحي

 ليلد الب اهيلع عمجم لئاسم ركذ نم ملعلا لهأ ضعب هاعّذا امو

 يف ةروهشم ةبراضملا تناك دقف . . اوعدا امك سيلف , ةبراضملاك « هيلإ دنتست

 ةجيدخ لامب رفاس دق « يمأو وه يبأب : 8 هللا لوسرو ؛ ةيلهاجلا مايأ شيرق
 هباحصأ ناكو « هيلع هللا تاولص اهرقأ مالسإلا ءاج املف ةوبنلا لبق ىربكلا

  هلعفو , هلوق ةنسلاو . اهنع هني ملو « ةبراضم مهريسغ لام نورفاسي نيمايملا

 . ةنسلاب ةتباث تناك اهرقأ املف « هرارقإو

 «ًايعطق ًاليلد نوكي دق ءاملعلا روهمج دنع عامجإلا دَنتْسُم نإو ء اذه

 . عامجإلا لئاسم رثكأ هيلعام اذهو «رتاوتملا ربخلاو « باتكلا صن لثم

 مرو نا

 دامو



 ْ « ةيرهاظلا نأ الإ « سايقلاو . دحاولا ربمخ لشم ؛ ًاينظ ال يلد نوكي دقو
 ! نوكي نأ اوركنأ , ةلزتعملا نم يناشاقلاو . يربطلا زيرج نب دمحمو  ةعيشلاو

 عفوي هنأ يه ينظ لملد ىلع عامجإلا دادس ةالر عامجإلا دنتسم سايقلا '
 . يعطقلا ليلدلا ةبتر ىلإ ينظلا ليلدلا اذه
 ' : عامجإلا بتارم - م

 : دعبو

 ءاملعلا فقوم يف مسقني عمجإلا نأ حو ام ىلع اهقن ةرظن نإف
 : نيسيئر نيمسق ىلإ هنم

 .: يوحبو : لوألا مسقلا

 ١ - نيملسملا عامجإ .

 . ةباحصلا عامجإ -

 . ملغلا لهأ عامجإ - *

 . دحأ اهيف يراجال عامجإلا بتارم ىرُذ يهو
 : مضيو : يناثلا مسقلا

 ١ - فلاخملا ةرالن عم 'ملعلا لهأ لوق .

 ةباحصلا نم فلاخم هل فرعيال بحاص لوق.- ؟
 . ءاملعلا نم فلاخم هل فرعيال ملاع لوق - *
 . فالخلاب ملعلا يفن -

 : ةنيدملاو . ةكم : نيمرحلا لهأ عامجإ - ©

 . ةنيدملا لهأ عامجإ - ”

 . نيدشارلا ءافلخلا عامجإ - 7

 . تيبلا لآ عامجإ - 8

 تهوس



 كلذ دع نم مهنمف «رظن ةهجو لكلو . فالخ مسقلا ذه يف ءاملعللو

 . دعي مل نم مهنمو « عامجإلا باب نم .

 ؟ةعوسوملا يف اذام -4

 نم يهو - عامجإلا لئاسم نع بيقنتلل اندمتعا يتلا رداصملا يف نحن

 لب « ىرخأ ضفرنو « نيعم ملاع ةرظنب ذخأت مل - نراقملا هقفلا رداصم عسوأ '

 ةلأسم فالآ ةعستو « ةئمسمخو , نينامثو « ًاينامث لئاسملا هذه تغلب دقو

0 ' 00 
 : يتلا لكشلا ىلع ةعزوم

 . ةلأسم ةئمتسو , نوسمخو ؛ عبرأ : نيملسملا عامجإ - ١

 . لئاسم رشعو « ناتئم : ةباحصلا عامجإ - ؟

 . ةلأسم فلأو « ةئمسمخو « نوسمخ : ملعلا لهأ عامجإ - *

 . ةلأسم فالآ ةعبرأو « ةئمعبرأو , نوتسو « نامث : ًاقلطم درو عامجإ - 4

 « نوعبرأو نامث : ةباحصلا نم فلاخم هل فرعيال يذلا ىباحصلا لوق - ه

 1 . ةلاسم ةئمسمخو

 « نوعبرأو « نامث : فالخلاب ملعلا يفن وأ « ملاع لوقل فالخلا يفن - 5

 ' : "ةلأاسم افلأو « ةئمو

 هذه هنع تذخأ يذلا عجرملا ناك اذإ ءردصم نم رثكأ يف تدرو ةلآم لك ءاصحإلا نيح اندعبتسا ''
 . ةدحاو ةلاسم اهدعب انيفتكاو ءادحاو رداصملا

 ققو تعزو « ةلاسم فالا ةعبرآو . ةشثفامثو « نيرشعو « اينامث ةثلاثلا ةعبطلا يف لئاسملا هذه تداز ("
 : تناكف « قباسلا بيترتلا

 . ةلآسم نيسمخو « اعبسو « ةئم -

 . ةلام نيعبرآو « اعبرآو . ةئم -
 . ةلآأسم نيعستو ؛ اعبسو ؛ ةئمامث -

 . ةلأسم يفلآو « ةئمسمخو ؛ اثالث -

 . ةلاسم رشع ينامثو « ةئم -

 . لئام عستو « ةثمسمخ 2

 -عوؤو اد



 أ ملاننأ ملعاف «ريبك لئاسملا نم ددعلا نأ ثيبحلا عراقلا اهيأ تندظ نكلو

 : نأ لعن نحنا ي ىنييارفسإلا قاحسإ يبأ لوق ىلع عامجإلا لئاسم فصن غلبن

 : . «ةلأسم فلأ نيرشع نم رثكأ عامجإلا لئاسم

 , لثك هب ىنعو هقلطأ هنأ وأ ءانلصت مل رداصم دمتغا دق اذه هلوق يف هلعلو
 ٍْ . مدقت اميف انّيبام قفو لوصألا ءاملع تايرظن بسح عامجإلا لئاسم

 : ةيتآلا تاظجالملاب .لمعلا دعب انجرخ دقلو

 ش « ًاذج ًاقلتخم اهفصو نوكيو ءردصم نم رثكأ يف درت دق ةاحاولا ةلأسملا نإ : ىلوألا 1

 : فالخلا يقنوم رخأ دنع ءامللا قافاو ء فم دنع نيملسلا امج يه

 . ثلاث دنع

 مه اهب الا نأ عمو ةلاسم يف عامجإلا قلط دق ملعلا لهأ ضعب نإ ةيناثلا

 ًادنج لئيلق ددع وأ ء طقف دحاو ملاع اهب لئاقلا نأ وأ طقف سانلا ماوع

 . ءاملعلا نم

 ىلع عامجإلا لقني هريغو , ةلأسم, يف عامجإلا لقني ءاملعلا ضععب : ةريخألا

 : . ريثك وهو . . اهضيقت

 : ءاجرو لمأ

 نأ نيذلا,هل نيصلخم هللا وعدن نأ الإ ملقلا انعضو نأ دعب انل سيلو

 ريبخلا دقن اهدقنيو اهلئاسم صحميو . تافام كردتسي نم ةعوسوملا هذهل ضيق

 ش . باوثلا نسح هدنع هللاو : باسحلا

 .نيمأ







 تيبلا لآ

 تيبلا لآ نم يبنلا ءاسن -

 يبنلا ًءاسن :َر

 دهشتلا دعب تيبلا لآ ىلع ةالصلا -

 ب00(

 ةمينغلا يف تيبلا لآ قح -
5007 

 ةقفنلا يف ةيمشاهلا ةجوزلا ّقح -

 )41١(

 مشاه ينبل ةحابإلا - ١

 . فالخ الب مهل لالح ةحابإلا ليبس ىلع لاملا نم مشاه ينبل ُمّدقْي ام ْ
 .[154م]

 مشاه ينبل فورعملا - ؟

 هلاهمإو , هنيد نع وفعلاو « يمشاهلا ىلإ فورعملا حابي هنأ يف فالخ ال

 .[060/5ي] . ءاقولل

 تيبلا لآل ةيطعلاو ةبهلا - *

 « بلّطملا ينبو ؛ مشاه ينبل لالح « ةّطعلاو . ةبهلا نأ ىلع اوقفتا
 . [1547مك5رم] . مهيلاومو

 مشاه ينبل ىرمعلاو , ىبقرلا -

 .[1547م] . فالخ الب مشاه ينبل لالح . ىبقرلاو ٠ ىرمعلا

 - عمدا



 1 يمشاهل لاملا تيِب نم ةرجألا عقد - ه

 | . عامجإلاب زئاج لاما تيب نم ذخؤت ةرجأب مشاه ينب لمع نإ
 |١او/ك ح]

 مهيلاومو , مشاه ينبل ةاكزلا عقد -

 ء (لورك تت وامم - )7/85 1١

 بلطملا يتب يلاومل ةاكزلا عفد -

11/4) | 

 تيبلا لآل ةقدصلا. عفد -

 (؟186)

 ةينآ

 هضفلاو بهذذلا ةينآ لامتسا -

 : « بهذلا ءانإ لامعتسا ةأرملاو لجرلا ىلع مرحي ةنأىلع نوملسملا عمج

 ' لاقو . "لامعتسالا هوجو رئاسو ؛ ةراهطلاو « برششلاو ٠ لكألا يبا ءاثإو
 ١ برشلا ميرحتب يرهاظلا دواد ,لاقو . " ةينآلا هذه نم برشلا زاوجب ةرق نب ةيواعم

 يفو « مرحي الو لامعتسالا ةركي ميدقلا يف يعفاشلا لاقو . لكألا نود طقف

 ؛ .؟”؟؟/1ش] عامجإلاو صوصتنلاب ةدودرم ةفلاخملا لاوقألا هذهو . مرحي ديدجلا

 ١ نع) ٠١/// 7 هو/9 ف ؟وه75- دوما ك دا يعل
 . [(يوونلاو «رذنملا نبا نع) "19/95ن "ه8 . 587/4 ح (ةمادق نباو« رذنملا نبا

 ةضفلاو « بهذلا ةينآب ةراهطلا ة ةحص -

 « لبعفلاب يصع ء ةضف وأ « بهذ ءانإ نم« لستغا وأ ءًاضؤت نم:

 | حضيالا : لاقف دواد الإ« ةفاك ءاملعلا بهذم يف هلسغو , هؤوضو حبصو

 . |": «/6ش]

 . هيباحصأ نظعبو « يعقاشلاو  دواد ةفلاخم عم متت الف «لامعتسالا ميرحت ىلع عامجإلا ةياكح امأ
 .ةامطخإ



 ةضفلاو « بهذلا ريغ نم يتلا ةينآلا لامعتسا - 4

 « ةضفلاو « بهذلا ريغ نم يتلا يناوألا ذاختا زاوج ىلع عامجإلا نإ

 هنأ الإ . بشخلاك « ةنيمث ريغ مأ « توقايلاك « ةنيمث تناكأ ءاوس « اهلامعتساو

 هيشأامو . صاصرلاو « ساحتلا ءانإ يف ءوضولا هرك هنأ رمع نبا نع يور
 80/٠١ ف ا//١ يي 78 رم (غابصلا نبا نع) 314/1ع41/8”7ش]. "كلذ

 . [(غابصلا نبا نع) ؟1//5ن "ه*/4 ح (غابصلا نبا نع)

 ءانإلا ةيطغت - 4

 اهبابحتسا ىلع قفتم « هريغ مأ . ءام هيف ناكأ ءاوس « ءانإلا ةيطغت

 .١/730عز

 ةينالا يف لوبلا - ٠

 ٠ [١87/1ن] . ملعي فالخ الب زئاج ليللاب اهيف لوبلل ةينآلا دادعإ

 ءانإلا بيبضت - ١

 . [97/ح] . رثكت ملام « ءانإلا ةبض زاوج ىلع عامجإلا

 ةضفلاو « بهذلا ةينآ ةاكز -

 (14478 - املكع)

 بأ

 نادلاو :َر

 رابإ

 رابإلا ىنعم - ١
 روكذ علط ذخؤي نأ وه حيقلتلا نأ يف ملعلا لهأ نيب فالخ ملعي ال

 . ثانإلا علط ينارهظ نيب لخديف , لخنلا

 زاوج يق « هوحنو توقايلاك « ةضفلاو بهذلا نمم ىلغأ نوكت يتلا ةنيمشلا ةينالا « ةيميت نبا لاق("
 .٠ |؟؟|كلام بهذم يف نالوقو « يعفاشلل نالوق اهلامعتسا

 داب



 ' دبع نسبا لوق يف ريكذتلا هرابإف « اهريغوع نيتلا رجش رامث نم رٌكَذيام امأ
 1 . [158742-78117/1-1459/7] . ءاملعلا رئاشو , يعفاشلاو ء مكحلا

 ' 3 رابإلامكح - 1
 . [094/ش] . رامثلا نم هريغو « لخنلل رابإلا زاوج ىلع اوعمجأ

 لخنلا ريبأت ةرجأ - 5

 . [8/١911ح] ..لخنلا حيقلت ةرجأ زاوج ىلع عامجإلا

 : : عيبملا رجشلا ريبأت -

 , (كهول

 قابإ

 قيقر :ر

 برحلا راد ىلإ ملسملا دبع قابإ - ١

 0 مهوكلهي مل «ّدي مهيلع تبثت ملو . برخلا لهأ ىلإ نيملسملا ديبع قبأ ول
 : 1 . [:ةه/هحإ . اعامجإ

 هتراجإ يف دبعلا قابإ رثأ - 1
 . [01/4ح] . عامجإلاب هلادبإ ديسلا مزلي مل ريجألا دبعلا قبأ نإ

 : ' قبآلا دبعلا در - 7

 0 هب ماقأ اذ اذإ . هبحاصل هدر هيلعف « قبآلا دبعلا دجو نم نأ ىلع اوقفتا
 ؛ هدّيس هنأ دبعلا ٌرقأ وأ « ةنّيبلا

 | هيي وأ « هبحاصل ةظفحيف « هبئان وأ  مامإلا ىلإ هعقد هليس دجي مل نإف
 ..[70/1يءحرم] فلاخم هيف ملعيال اذهو « هعيب يف ةحلصملا ىأر نإ

 قبآلا ديعلا َر يف لعُجلا -_

 (مقك)



 هب قبآلا دبعلا طقتلم فّرصت - 18 ٠

 عيبلاف  هعاب نإف « هفيرعت دعب هكلمتالو « هعيب قبآلا دبعلا طقتلمل سيل
 ]"؟/5ي]. ملعلا لهأ ةماع لوق يف دساف ٠

 قبآلا ديعلا ةالص -

 (؟1)

 قبآلا دبعلا ةحيبذ - 89

 فلاخم هل فرعيالو ؛ رمع نبأ لوق يف هوركم قبآلا دبعلا ةحيبذ لكأ

 [١٠©1/م] . ةباحصلا نم

 قبآلا قنع -

 م54

 ءاربيإ
 : نيدلا نم ءاربإلا -

(5557) 

 هيف مكسلا نم ءاربإلا -
 (لوك0)

 سيلبإ
 ىلاعت هلل هتيصعم - ٠

 مدآل دوجسلا ىبأ ذم رفاك « ىلاعت هلل صاع سيلبإ نأ ىلع اوقفتا

 . [1/4رم] . هب فختساو مالسلا هيلع

 هنم ع يبنلا ةمصع -

 ةضهككلا

 نبا

 دلو: ر

 هه



 ليبسلا نبا

 ةاكزلا نم ليبسلا نبا ءاطعإ -

 ش (1ااا)

 ةمينغلا نم ليبسلا نبا ءاطعإ -

 ش 07(

 تابيثإ

 تانّيب :ر

 "ةراجإ

 ةراجإلا مكح - ١

 نبباو ؛ ّمصألا نع ىكحيام الإ « عامجإلاب ةحيحصو ؛ ةزئاج ةراجإلا نإ 0
 رئاسو ءزاصعألا قبس يذلا عامجإلا داقعنا عنمبال طلغ اذهو ء اهعتم نم ةيلع
 : .|141/ هن ؟؟/؛4 ح مهك/وياد0/؟بإ. راصمألا

 ةراجإلا اعون -

 يف عفانم ةراجإو , ةسوسحم نايعأ عفانم ةراجإ : نيعون ىلع ةراجإلا نإ
 .[؟؟0/كبإ] ءءاملعلا لوق هيلعو ؛ ةّمذلا

 لمع : ر
 دقعلا ةدم ديدحم - ”9

 ْ . ةمولعم نوكت نأ بجي ةدمىلع ٍتعقو اذإ ةراجإل نأ ىلع اوعمجأ
 1 . ةنس وأ «رهشك

 مهرر/هي] قافتالا هيلعو . اهمكح يفام وأ ,نةدملا ءاهتنا ركذ نم دبالو
 ” . |" ؟/( ح ؟هذ/ك ش

 [ة:رم] . اهيف عامجإ ال '"

 -بءاةهوادس



 فرعلا ىلع دقعلا ةدم ءانب - 4

 نيثالث نوكي دق هنأ عم ءًارهش « اهريغو «رادلا ةراجإ زاوج ىلع اوعمجأ |

 ش . [181/8 ع] . نيرشعو ةعست نوكي دقو « ًاموي

 ةراجإلا ةدم رثكأ دحح - 0

 نإو « اهيف ىقبت يتلا ةدملا نيعلا ةراجإ زوجت لب « ةراجإلا ةدم رثكا ردقتت ال

 [510/0ي] . ةٌماك ملعلا لهأ لوق وهو « ترثك

 ةراجإلا دقع يف لدبلا -

 ةرجأ :ر

 دقعلا يف رجأتسملا عافتنا مدع زثأ - 5

 رايخالو ءرجؤملا ىلع ءيش الف « عرزلا فلتف . اهعرزف « ًاضرأ رجأتسا نم

 ٠ [100/051/4ي]. ملعي فالخ الب ةراجإلا دقع خسف يف رجأتسملل

 ةرجإلا نم رثكأب روجأملا ريجأت -

 وهو « كلذ هل زجي مل « '"'اهرجأتسا ام رثكأب اهرجآ مث «ًانيع رجأتسا نم
 . [١؟١ 4م]. ةباحصلا نم فلاخم هل فرعيالو « رمع نبا لوق

 روجأملا نامض - 78

 مل هنم طبرفت ريغب تفلت نإف « رجأتسملا دي يف ةنامأ ةرجأتسملا نيعلا

 . ملعي فالخ الب اهنمضي

 . قافتالاب نمضي هنإف « ىدعت نإ امأ

 ةنيعم ةيمك اهيلع لمحيل , ةباد ىرتكا نم نأ ىلع اوعمجأ دقف « هيلعو
 . هيلع ءيشال هنأ « تفلتف « طرتشاام اهيلع لمحف « ًالثم حمقلا نم

 كلهف . ةفاسملا كلت ىدعتف « ةنّيعم ةفاسم ىلإ ًاناويح رجأتسا نمو

 . عامجإلاب نمضي هنإف « ةادعتملا ةفاسملا يف ناويحلا

 نيدباع نبا ةيشاحو 14١م : رإ . ةيفنحلاو « ةيرهاظلا دنع ريغلا نم نيعلا رجؤي نآ رجاتسملل زوجي ('

 .ةل/

 -هوا



 أ هنإف ءرجأتسملا عم هبحاص نكي ملو« يدعتلا لاح يف:ناويحلا فلت نإو
 0 . فالخاالب هتميق لامك نمضي

 ! ىلإ فاضأ هنإف , هللاب ديؤملا نع الإ . عامجإلاب ةاَمْسملا ةرجألا بجتو
 . هل هجوالو « لثملا رجأ نامضلا

 - ,١١هانم] ًاعامجإ لامعتسالاب روجأملا نم صقنام نيمضت حصي الو
 ' اك ك4 حالا باكل طير

 .. روجأملا حالصإ - ؟

 رجأتسملا نكمتيل ةراجإلا ةدم يف روجأملا نم مدهناام حالصإ كلاملا ىلع
 . اكل 3 هب عافتنالا نم

 بيعلاب ةراجإإللا خسف - ٠"

 ريغب داقعلا خسف هلف « هب ملع نكي مل ًابيع اهيف دجوق « ًانيع ىرتكا نم
 . [ما/0-؟/ه/هيإ. ملعي فالخ

 ْ روجأملا فلتب ةراجإلا خف"

 مأ . هل زجأتسملا ضبق لبق فلتلا ناكأ ءاوس «روجأملا فلتب ةراجإلا خسفت
 رقتسي : لاق هنإف روث ابأ الإ , ءاهقفلا ةماع لوق وهو « ةرجألا 1" !ةدعب
 . [8907/هي] . طلغ اذهو . رجألا

 فقولا ةراجإ يف فقولا رظان تومارثأ - "؟

 فققولا رظاس تومب خسسفنتال ةفوقوملا نيعلا ةراسجإ نأ ىلع اوقفتا

 . [مركه/4ف]

 ' ةكرششملا ةيكلملا ريجأت - 38

 ريجأت زوجيو ١ ًاعاشم هتصح ريجأت كيرش لكل حصي هنأ ىلع عامجإلا

 . [؟ه/كخإ. نيكيرشلا نم ءيشلا

 . 54ج . ةراجإلا لطيب ميلستلا لبق لبق روجأملا مادهنا نآ يِف فالخال '')

 -هالاس



 | ريغلا كلم ريجأت -

 . [1791م]. فالخ الب ًالطاب كلذ ناك هريغ كلم رجأ نم

 ةيراعلا ريجأت -

 (ممم)

 نيعلا موحم ةراجإ - "ه

 . نيعلا مرحم ءيشل تناك ةعفنم لك ةراجإ لاطبإ ىلع اوعمجأ

 .ما3/5بإ

 لزانملا راجئتسا - ”؟

 نادقاعلا نيب اذإ ةحابملا لاعفألا ىلع رودلا ةراجإ زاوج ىلع اوعمجأ

 ؟196/0ي 518/5بب5١1- ١١ةام] . ةرجألاو ,روجأملاب نيملاع اناكو ء تقولا

 . [(رذنملا نبا نع)
 . ةكم رود ريجأت - '

 مابك

 رادلا رجأتسم قح - مب

 : هل نإف « ىنكسلل ًاراقع رجأتسا نم

 ١ - هنكسي نأ .

 . ررض يأ نكسملاب قحلي نأ نود ءاش نم ّنكسي نأ -

 ال ام هيف نزحخي نأ هلو , هعضوب نكاسلا ةداع ترجام هيف عضي نأ - "

 . هب رضي

 « دقعلاب كلذ طرتشي نأ الإو هب رضي ًائيشالو ء باودلا هيف عضيالو - 4

 . [591/؟ي] . فلاخم هيف ملعيال اذه لكو

 ضرألا راجئتسا -

 اههرك دقو . ةضفلاو . بهذلاب ضرألا ةراجإ زاوج ىلع ةباحصلا عمجأ

 . سواطو « نسحلا

 -هرمبد



 ٠ ,راجشأ نم اهيفام ءانثتساو . ضرألا راجئتسا ةحص ىلع عامجإلا نإو
 نع) 14/ه0ف 5١1-14١ام] . ًالصأ دصق نكي ملوأ , رامثلا دصقلا نكي مل اذإ
 : نة /ج (رذنملا نبا نع) مو, "09/5 ي ١7/١ (لاطب نباو ,رذنملا نبا
 . [(لاطن نباورذنملا نبا نع) 765

 ضرزألا رجأتسم قح -

 ١ ناك اذإ هريغ عرزبو« دقعلا يف نيعملا ٍعرزلاب ضرألا عذر نأ رجأتسملل
 لمأ ةماع لوق وهو « هيلع قفنمل عرزلا نيعتيالو . هنود وأ نيعملا عرزلا ررضك هررض

 . ["907/هي] . دقعلاب هنيعام ريغ عرذ هل زوجيال : لاق هنإف ء دواد الإ , ملعلا

 ,ناويحلا راجئتسسا - ٠

 . ةحابملا لاعفألا ىلع باودلا ةراجإ زاوج ىلع اوقفتا

 كلل 118/5ب ١١؟ام]. ًاعامجإ اهكلام ىبلع اهتقفن نإو
 | مو /عىس(رذنملا نبا نع) .4١5 ”5/5ي

 ِي ىدهلا ريجأت -

(4095) 

 مامحلا راجئتسا 58 1:

 ًاروهش ماّسحلا ءاربك زاوج ىلع ملعلا لهأ نم هنع ظفحي نم لك عمجأ .

 . [(رذنملا نبا نع) ٠" /هي] . هتلآ ركذو , هددح اذإ ةامسم

 : ةرجأب مامحلا لوخد -

 . |07/غح ؟هل/ش نحل ةرجأب مامحلا لوخد'زاوج ىلع اوعمجأ

 ىحرلا راجئتسا - 9

 ..[ذذكام] . ةمولعم ةدمو « مولعم رجأب ىجحرلا ةراجإ زاوج ىلع اوعمجأ

 : تالآلا راجئتسا - 5

 |[8/؛ح] . عامجإلاب ةحيحض ةعانبصلا تالآ ةراجإ نإ

 د ههد



 اهوحنو ١ لماخم او , ميخلا راجئتسا - غم

 نوكي نأ دعب امهوحنو . لمحم او « ةميخلا راجئتتسا زاوج ىلع اوعمجأ

 . مولعم رجأب « ةمولعم ةدم , ًاعيمج اهايأر دق « ةمئاق ًانيع كلذ نم ىرتكملا

 .[ااكام]

 بايثلا راجئتسا - 5

 ٠ [118/7ب5١1ام]. اهوحنو « طسبلاو « بايثلا ةراجإ زاوج ىلع اوقفتا

 روجأملا عيب -

 .(ةهك")

 داهتجا

 داهتجالا فالتيخا - عال

 يف فالتخالا نأ ىلع نآلا ىلإ ةباحصلا دهع نم نوملسملا عمجأ

 راهظإو ؛ ةدئافلا ليبس ىلع كلذ يف ملعلا لهأ ةرظانمو « نيدلا عورف طابنتسا

 :[١٠1/1١1شإ ةرهاظ ةليضفو هب رومأم وه لب « هنع ًايهنم سيل قحلا

 ثيدحلاب دهتجما ةفرعم - 4

 .ثيدحلاب ًاملاع نوكي نأ دهتجملا طرش نم نأ ىلع ءاملعلا قفتا

 . |ه/١ش]

 ديحوتلا لوصأ يف داهتجالا - 4

 ملو هب دعي نم عامجإب دحاو ديحوتلا لوصأ يف نيدهتجملا نم بيصملا

 نياهتما ابوص دقف . يرهاظلا دوادو « يربنعلا نسحلا نب هللا دبع الإ فلاخي

 ود نيملسملا نم نيدهتجما ادارأ امهنأ رهاظلا : ءاملعلا لاق . ًاضيأ كلذ يف

 . 757١| /7ش] . رافكلا

 يضاقلا داهتجا -

 مما ممل - مم

 -ةهد



 ةرجأ

 ةرجألا بجوم -

 لمع « ةزاجأ :َر

  - 5٠ةرجألا نييعت 0

 ؛ كلام لاقو . عامجإلاب ةدّيعتم ةمولعم نوت نأ الإ زوجتال ةرجالا نإ
 نم نإف هيلعو . عامجإلا فالخ وهو « اهنبيعت بجيال : ةمربش نباو « دمحأو

 نأ الإ ءانملعلا نم دحأ هزجي مل« , اهفلعو « ىّمسُم رجأب وأ « اهفلعب ةّباد رجأتسا

 . زوجيف « ةمّدلا يف ًافوصوم طرتشي

 وأ ء اهرعيشو ء اهفوصو ء اهلسنو ء اهّرد ثلث همدغل ًايعار رجأتسا نمو
 : ملعي فلاخم الب زي مل  هعيمج وأ « هفصن

 زاج “كل ةرجنأ وهف ءذاز امف ء اذكب هعب : لاقو « رخآل ًائيش ىطعأ نمو

 م117-15/1١خ]. فلاخم ةباحصلا نم هل فرعي الو . سابع نبا لوق يف
 '. [(يدهملا نع) ؟5؟/هن ه١ 4 حوت 0 كك ؟1/ه يا 4ها/

 ةعفنم ةرجألا نوك - ه١

 ةمدخب رادك . ةفلاخم نيع ةعفنب نيع راجئتسا ةحص ىّلُع عامجإلا
 . [4//9ح] . كلذ وحنو , ةضف يلح ةعفنمب بهذ يلح راجئتساو « دبع

 ةوسكو ةقفن ةرجألا نوك - ه؟

 "”نيملسملا ناسحتساب ةحيحص ةقفنلاو .ةوسكلاب ةراجإلا نإ
 لوق يف كلذ زاج , ةفوصوم ةمولعم ةقفنو « ةئيعم ةوسك ريجألا طرش نإو

 4:0 - غ04/8ي (دمحأو , كلامو « ةمربش نبا نسع) 01/4ح] . عيمجلا
 ْ 1 . [(رذنملا نبا نع)

 . |01/4ح] . ةلاهجلل هتقفنو « هتوسكب ريجآلا راجنتسا ةحص مدع ىلع عامجإلا 0

 هكا



 ةرجألا يف ةعفنملا ءافيتسا مدع رثأ - ه+

 ريغل لاّسعلا وأ «راجنلا وأ : طايخلا هدبع رجأ وأ « ةنيعم ةلحار ىركأ نم
 كلذ ءارك وأ « دبعلا كلذ ةراجإ فلتساو « هنكسم ىركأ وأ . لامعألا نم كلذ

 نإف . كلذ ريغ وأ « توب ثدح كلذ يف ثدح مث « ةلحارلا كلت وأ . نكسملا
 ءارك نم يقبام هفلس يذلا ىلإ دري , نكسملا وأ ءديعلا وأ « ةلحارلا بر

 نم ىفوتسا امب بحاص بساحي ؛ نكسملا ءاركوأ , دبعلا ةراجإ وأ « ةلحارلا

 نإو « هدنع يذلا يقابلا فصنلا هيلع در. هقح فصن ىفوتسا ناك نإ . كلذ
 يقبام هيلإ دري كلذ باسحبف رثكأ وأ كلذ نم لقأ ناك نإو ؛ كلذ نم ّلقأ ناك
 . [18597ك] . هيف فالخالا اذهو . هل

 ةدسافلا ةراجإلا يف ةرجألا - 4

 بت امنإو , دقعلاب بجتال ةدسافلا ةراجإلا يف ةرجألا نأ ىلع عامجإلا

 . [(يدهملا نع) 155/هن ه5/4ح] . ةعفنملا ءافيتساب

 ةدسافلا ةبراضملا يف ةرجألا -

(89) 

 عامجإ

 عامجإلا ةفرعم هيلع ُبجوتي نم -
 (مكمأ - 45 -”غ)

 عامجإلاب ءاضقلا بوجو -

 مكر

 عامجإلا ةفلاخم - همه

 هنإف . عامجإ هنأب هملع دعب نقيا عامجإلا فلاخ نم نأ ىلع اوقفتا
 . [١؟"رم] . "رفاك

 . .|1١75| ءاهقفلا نيب روهشم عازن كلذ يف : ةيميت نبأ لاق '''

 - مال



 ضاهجإ
 ملسملا نينج ةيد - 5

 ' اهيف ئزجت هنأ ىلعو « ةرغلا يه ملسملا نينج ةيد نأ ىلع ء ءاملعلا قفتأ
 عئزجتال : لاقف ءالعلا نب ورمع وبأ ذش دقو . ءاضيبلا نيعتتالو . ءادوسلا ةمآلا
 (رنسلا نسبا نع) 4/0. ي 194/0 ش ؟:هذم ك ةمهت ١47 ١1غاام]
 : . اذ

 ملسم ريغ نينج ةيد - ها/

 ٌرِشَع يه ٠ هرفكب اموكحم ناك اذإ ملسمل ريث نينج ةيد نأ ىلع اوعمجأ .
 . |(رذنملا نبا نع) ٠ /8ي ١ اامإ اهمأ ةيد

 ةمألا نينج ةْيد - 8

 هيف بجاولا نأو ةمألا نينج يف بجتال ة ةرغلا نأ ىلع نوملسملا عمجأ
 . : . ريناد وأ.« مهارد

 : موي هتميق هيفف « ًايح جرخ نإو . هتميق رشع فصن هيفف تيم جرخ نإف

 ' نإ ةمألا نينج يف ءيشال : فسوي وبأ لاقو . عامجإلا كلذ ىلعو . ةدالولا
 وهو ناصقنلا ةميق يناجلا نمضيف ؛ «مألا ةميق صنقنت نأ الإ ءاتيم جرخ

 1 .[7"1/هح نلاتلا عامجإلا فالخ
 نينجلا ةفص - 4

 ' مأ , ءاضعغألا لماك نينجا ناكأ ءاوس ة ةّرغلا بوجو ىلع عامجإلا نإ

 . روصتي مل مأ : يمدآ قلخ اهيف ٌروصت 'ةغضم ناك مأ « اهصقان
 ٍ هنأ وأ « ىشنأ وأ ًاركذ نينجلا نوك نيب كلذ يف قرفال هنأ ىلع اوقفتا دقو

 | ؟78١م 10014- ضكرجس يذق اهدّيس نم ةمأ نينج وأ ؛ ةرح نينج
 |" مي //”ب

 : ةرغلا بوجول طرتشيام - ١
 . «ًاتيم ةثأ نطب نم نينجلا جرخي نأ غلا بوجول طرتشي نب هنأ ىلع اوقفتا

 ْ . برضلا نم همأ توت ال نأو

 -ههود



 ببسب تام مث. أّيح نيسجلا لصفناف « ةأرما نطب برض نمف « هيلعو

 ىشنأ ناك نإو هريعب ةئم هيف بجو ًاركذ ناك نإف . ريبكلا ةيد هيفف «٠ برضلا

 أطخلاو ؛ دمعلا هلك اذه يف ءاوس « ًاريعب نوسمخ بجو
 . "هيلع عمجم اذهو .

 ءدوقلا مألا يفف . اهتوم دعب اهنينج جرخو ؛ برضلا نم ةأرملا تتام نإو
 «ثيللا لوق وهو « ةرغلا هيف ضعبلا لاقف نينجلا امأو « ”عامجإلاب  ةيدلا وأ .

 . هيف يشال كلامو يعفاشلا لاقو . بهشأو , يرهزلاو « ةعيبرو
 هنأ «ًاتيم ًادينج تقلأف « ةتيم ةأرما نطب برض ول هنأ ىلع اوعمجأ دقو

 اماما - 59245 - 55446 ك 4١1؟ام 408 - 5//401ب]. هيف ءيشال

 ؟ه3/هدح ١946 -941/7١1/ش (رذنملا نبا نع) 5٠١ /8ي الالءهال - "اء

 . |(يدهملا نع) 0/”7ن

 ةرغ نيج لكل - 71
 رش دحاو لك يفف . نيدج نم رثكأ تقلأف :ةأرما نيطب برض نم

 . [؟9//هح (رذنملا نبا نع) ؟40/8ي 4١؟ام] . عامجإلاب
 نينجا ةيد ثيروت - 7

 . ةصاخ همأل يه : دعس نب ثيللا لاقو . ةثوروم ةّرغلا نا ىلع عامجإلا ش
 . [1ةا//هح]

 ةرافك ضاهجإلا يف -
 ةيئيفلا ٠

 : اهسفن لماحلا ضاهجإ - 5# ٠

 «ًائيش اهنم ثرتال رع اهيلعف « ًانينج هب تقلأف « ءاود لماحلا تبرش اذإ
 . ةراقكلا بجوي مل ةفينح ابأ نأ أ الإ  ملعلا لهأ نيب فالتخا الب ةراقكلا اهيلعو

 . |[ ه/كيإ

 بجو ؛ تاسم مث « ايح لصفنا ولق « ةيانجلا بسب اتيم نينحلا لاصفنا ةرغلا بوجو يف ءاهقفلا طرش (''
 . |(رجح نبا نع) /7/9ن 5١١1/١١7فإ اطخ ناك اذإ ةلماك ةبدلا وأ ءادمع برضلا ناك اذإ دوقلا

 . أطخ وآ ء دمع وه له برضلل اعبت كلذو '"

 -مه4ه-



 ' راكتحالا مكح - 5

 . زوجي ال سانلاب ٌرضملا راكتحاالا نأ ىلع اوقفتا

 . [5//159ت 4ةرم]. ماعطلا راكتحا ملعلا لهأ هرك كلذ ىلعو |

 ركتخا لام عيب - 4

 سانلا رطضاو ؛ هريغوأ « ماعط ناسنإ دنع ناك ول هنأ قلع ءاملعلا عمجأ

 . [؟؟/7/شإ سانلا نع ررضلل ًاعفد هعيب ىلع ربجأ ؛ هريغ اودجي ملو« هيلإ

 مالتحا

 غولبلا ةمالع مالتحالا -

 (6ه05)

 لسغلا بجوي مالتحالا -

(59194) 

 ١ دادحإ

 ْ دادحإلا مكح -
 نم اهجوز اهنع ىفوتملا ىلع بجاو دادحإلا نأ ىلع نوملسملا عمجأ

 « يرصبلا نسحلا نع يكحو . ةاقولا ةداع .يف تاملسملا رئارحلا ءاسنلا

 1م ةالامإ . "هيلع جرعي الف« ةنسلا فالخ داش وهو « بجيال هنأ« يبعشلاو

 :[(ضعبلا نع (400/9ف 0709: 5/5ش اهتم 177/8ي١/١1١1ب

 . 14٠ */ةفإ . يبعشلاو « نسحلا نع لقن امب دودرم عامجإلا (')

 -ىفوال



 دادحإلاةدم - '

 ةدعار

 دادحإللا اهيلع نم -

30 

 اهيلع دادحإ ال نم - "17

 . فالخ الب تاجوزلا ريغ ىلع دادحإ ال - ْ ١

 يفوت اذإ ء ةمألا ىلع الو . دلولا ْمأ ىلع دادحإال هنأ ىلع اوعمجأ - ؟

 . امهديس امهنع

 . عامجإلاب ةيعجرلا ةَقّلطْلا ىلع دادحإ ال -

 177 177/8ي] . ًاقافتا لوخدلا لبق ةقلطملا ىلع دادحإ ال - 4
 نسبا نع) 545: 794/63 501/4 ف 7١٠5م (رذلملا نبا نع)

 .[159ل ث0ا/ - 5١/5 ش (رجح

 اهلزنم ةداحلا موزل - 54

 . "عامجإلاب اهلرنم يف دادتعالا ةداحلا ىلع بجي

 اهمزل , اهتدع نم ءيش اهيلع يقب دقو « تعجرو «"هنع ةديعب تناك نإف
 50/1ن 5؟4/؟ ح] . ملعي فالخ الب اهجوز لزنم يف هب يتأت نأ

 . 15١0| 175/4ي (يدهملا نع)

 ةداحلا سابل - 4

 الو  ةرفّصعملا بايثلا سبل ةّداحلل زوجيال هنأ ىلع ءاملعلا عمجأ

 غبصام سبل « يعفاشلاو « كلامو « ريبزلا نب ةورع اهل حابأ دقو . ةغوبصملا
 . يرهزلا ههركو . داوسلاب

 . فالخ لحم اهنإف ؛ اراهن هنم جورخلا ىلإال اهلزنم يف اهتيبم ىلإ ةعجار عامجإلا ةياكح ''
 .[مدمنإ

 -هواا



 ! يرخأتم' ضعب عنمو . ضيبلا بايثلا سبلب ءاملعلا عيمج اهل صخر دقو
 « ضايبلا سبل اهل : ىيحي مامإلا لاقو . داوسلا دّيجو « ضيبلا دّيج ةيكلاملا
 ' (رذنملا نبا نع) 405/4ف (رذنملا نبا نع) 71-7١6 4/5ش 441ام] ..داوسلاو

 . [(رذنملا نبا نع) 197/5

 ٠ ةداحلا بيطت - 7

 ْ . ةداحلا ىلع ٌمّرحم بيّطلا نأ ىلع اوعمجأ
 ' نأل . هزاوج يف فال ملعيالف «ردسلاو « تيزلاب اهسأر ةداحلا نهد امأ

 1 | ٠ بيطب سيل كلذ

 . ًائيَط نأك نإو «رارطضالا لاح يف لحكلاب اهل ءاهقفلا صخر دقو
 . [؟ةال/كن ١؟؟/4ي ؟الكك 4 - ؟ك494- ؟/ت 44 187/4ت ةقامإ

 ةداحلا نيزت - ١

 185/4ت.ةةام] . ةنئيزلا بنت ةداحلا ىلع ب بجي هنأ ىلع اوعمجأ
 ١[ 4 ي

 ةداحلا يّلحت - 7

 .ملعلا لمأ ةماع لوق يف متاخلا ىتح هلك يِلْخلا سبل ةداح لا ىلع مرحي
 ايام]: حيحصب سيلو . بهذلا نود ةضفلا يلح اهل حابي : ءاظع لاقو

1504| : 

 ٠ ةداحلا ةعتم - 7

 . [90/١107ي] . عامجإلاب اهل ةعتمال اهجوز اهنع يفوتملا نإ
 اهجوز ريغ ىلع ةداجلا عامج -

 مايأ ةئألث اهبيرق ىلع دادحلا تمزتلا يتلا هتجوز بلاط ول جوزلا نإ

 . [17/8١ف] . مهقافتاب هعنم اهل لحي مل ةرتفلا هذه لالخ عامجلاب
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 مارحإ
 مارحإلا مكح - 6

 عامجإلاب . ةرمعلا وأ « جحلا ديري تيقاوملاب رم نم ىلع ضرف مارحإلا نإ
 505/0ع١/814ب 5”4رم ه4امإ. عامجإلاب هكسن لطب هكرت نإف

 ايت يش وخل ل فر ل

 مارحإلا همزلي نم -
 مابك

 دحاولا مارحإلاب يدؤي ام -

 « ةجح نيب دحاو مارحإب عمجي نأ لجرلل زوجي هنأ هيلع عمتجما لضألا

 . [١"/كطإ نيترمع نيبالو . نيتجح نيب عمجي الو« ةرمعو'

 مارحإلا همزليال نم - 0

 اذهف هاوس اميف ةجاح ديري لب « مرحلا لوخد ديريالو « تايقملا زواج نم

 . [150/5- 741/7ي] . فالخ ريغب مارحإلا همزليال

 تاقيملا ةزواجم راركت دنع مارحإلا - 7:

 يف تاقيملا ةزواجم يف نيرركملا ىلع مارحإلا بجيال هنأ ىلع عامجإلا
 .]-191١/5[. ةرم لك.

 جحلا رهشأ ريغ يف مارحإلا - 4

 . [197/9ح] . عامجإلاب جحلا رهشأ ريغ يف مارحإلا دقعني

 مالسإلا دعب مارحإلا ديدجت - م

 . [؟40/؟ح] . ًاعامجإ همارحإ ددج , ملسأ مث . مرحأ نم

 قلحو « طبإلا فتنو «رفظلا ملق مارحإلا دارأ نمل بدني هنأ ىلع عامجإلا

 . |! ةدر/احإ] براشلا ريصقتو « ةناعلاو ءرعشلا:
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 مارحإلل لسغلا -
 وأ ةرمعاوأ ء جحب مارحإلا ةدارإ دع لسغلا بحتسي هنأ ىلع اوعمجأ

 ؛ اذه بجيالو . هريغ نم مأ « يعرشلا تاقيملا نم همارحإ ناكأ ءاوس ؛ امهب

 يسن نم : يرصبلا نسحلا لاقو . "”اهكرت هركي ةدكؤم ةئس وه امنإو « لسغلا
 ْ . هركذ اذإ لستغي لسغلا

 أك 4! ام| زئاج لسغ ريغب مارحإلا نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ دقو
 . [(رذتملا نبا نع) 745/9 ي (رذنملا نبا نع) 7١7/0 عا 5778- 5

 ْ مارحإلل ءاسفنلاو ٠ ضئاحلا لاستغا - 87

 ' . هيلع عسمجم مارحإلل « ءاسفنلاو ء. ضئاحلا لانستغا بابحتسا
 . [!؛ه/هش]

 , مارحإلا ةّين - 4

 . 55/١"[ ب] . ةينب الإ نوكيال مارحإلا نأ ىلع اوقفتا

 ةينلا نع ينغيأل يدهلا ديلقت - م

 هديلقت نيح يف هتيبلتو ء جحلا م ارحإ نوكي نأ ءاملعلا بحتسي

 : . هراعشإو « يدهلا

 , ًامرحم ريلصي انإو  كلذب ًامرحم ريصيال « هرعشأو « ُهيده دّلق نم نكلو
 | ءرمع نياو « سابع نبا نع لئقنو . ةقاك ءاملعلا بهذم يف مارحإلا ةينب
 امنإو« لهاست هيف امهنع لقنلا اذهو.. ىدهلا ديلقت درجمب ًامرحم ريصي : امهلوق
 رحتي ىتح مرحملا ىلع مرحيام هيلع مرح هيده دل اذإ هنأ سابع نبا بهذم

 ١ ةهمقتشإ "ليش ةلأسملا هذه يف هننع حص نإ رمع نبا بهذم اذكو « هيده

 ع

 مارحإلا ةّنس ةالص - مك

 . مارحإلا ةدارإ دنع نيتعكر ةالص بابحتسا ىلع عمجم

 . (6101) : هبوجو ديفيام مزح نبا لقت أ"



 يكحام الإ« ةفاك ءاملعلا دنع ةلفان انوكتو « مارحإلا لبق امهيلصي هنأو

 . ضرفلا ةالص دعب امهنوك بحتسا هنأ يرصبلا نسحلا نع

 فلاخم الب امهدعب مأ  نيتعكرلا ءادأ لبق ءاوس « زاج مرحأ امفيكو

 . |118/7ي ٠١ ؟/هش 74/7عا77/5تزإ ملعي

 ٍمارحإلا عضوم - 4

  مهدعب نمف « ةباحصلا نم فلخلاو « فلسلا نم هب ٌدتعي نم عمجأ

حسإ لاقو . هقوف اممو « تاقيملا نم ةرمعلاو , جحلاب م ارحإألا زوجي هنأ ىلع
 قا

 « ههارحإ حصي مل هلبق ام مرحأ ول هنأو « تاقيملا قوق ام مارحإلا زوجيال دوادو

 . مدقت نم عامجإب دودرم اذهو . تاقيملا نم مرحيو عجري نأ همزليو

 نأ ةركي هنأو ء.لضفأ تاقيملا.نم مارحإلا نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ دقو

 (رذنملا نبا نع) 78/1ي ١هه١لك عاام 7٠١ فكةحرلالعإ هلبق مرحي

 . [197/17 (رذنملا نبا نغ) 451/, ؟ة4/#ف

 تاقيم :ر

 مارحإ ريغب تاقيملا ةزواجم - مى

 هيلإ عجري نأ هيلعف « مرحُم ريغ « ةرمعلا وأ . جحلل ًاديرم تاقيملا زواج نم

 « كلذ ميرحتب ملع« ًالهاج مأ « هب ًالاع هزواجتأ ءاوس « هنكمأ نإ هنم مرحيل

 . هلهج وأ

 حص دقو . ملعي فالخالب هيلع ءيش الف, هنم مرحأف « هيلإ عجر نإف 1

 . عامجإلاب همارحإ

 ريغب هعضوم نم مرحي هنإف . تاقيم ا ىلإ هعوجرب جحلا تاوف يشخ نإف
 هل جح الق تاقيملا كرت نم :ريبج نب ديعس لوق الإ ء ملعي فالخ

 .[3710"15/"يإ

 ٍتاقيم يأ ىلع رمي مل نم مارحإ ] عضوم - 44

 ريال هقيرط ناك نم نأ ىلع ًانَقْيَتَمْاعامجإ نوعمجم ةمألا عيمج نإ

 . م11 تاقيم ا عضوم ةاذاحم لبق مارحإلا همزليال هنإف « تيقاوملا نم ءيشب

 - عه



 ا  مرغا لجرلا هسبليام - 4:

 ْ ىلع عمجم اذهو نيلعنو « ءادرو رازإ يف لجرلا مربحي نأ ةّنسلا نإ
 . [(رذنملا نبا: نغ) 19/7١7ع] . هباحتسا

 طيخملل مرحنا لجرلا سبل - ١

 . ملعلا لهأ عيمج لوق يف طيخخملا نم ءيش سابل مرخل لجرلل زوجي ال
 ء'|صيمقلا سبل هيلع مرحي هنأ ىلع نوملسبلا عمنجأ دقف ؛ هيلعو

 . اهانعم يف امو « ليوازسلاو ٠ سنربلاو , ةمامعلاو
 امب هئاضعأ نم وضع رتسالو , هردق ىلع لمع امب ةندب رتس مرحملل سيلو

 ْ نيزاققلاو «ندبلا ضعبل ليوارسلاو . ندبلل ضيمقلاك «هردق ىلع لمع
 . فالتخا هلك اذه يف سيلو « نيديلل

 نينب ملعي فالسخ الب ليوارسلا سبلي ذأ لف «رازإا وا دجي مل ذإف
 . ملعلا لهأ

 :لاق ةقينح ابأ نأ الإ ء هيلع قفتم اذهو . ءابقلا سنبل نم مرح عنمو
 .روث وبأ هقفاوو « هيفتك ىلع ءاقلأ اذإ ال هيّمك يف نيدي لخدي نأ عنملل طرتشي
 . الف . ًاعساو ناك نإف « ًاقّيِض مكلا ناك نإ هريظن يدرواملا ىكحو : ةيقرخلاو
 كور اعدإ هلم و هكا ةااهكح هه. 188/8تا1ه/0ط ؛ءاسم]

 م عارم (ربلا دبع نيباو رثلملا نبا نع) كك ل

 نع) ١ 4/”ف (رذنملا نبا نغ) "4//ع 181/0 ش مااا

 . ["0 ١/4ح (يوونلاو ضايع :نع) 8« 5/هن (ضايع
 ههجو مرخغا هيطغت - 7

 ننب نمخرلا دبعو « نافع نب نامثع لوق وهو ؛ ههجو ةيطغت خت مرحملل حابي
 أب. اجو« نصر يب نب سو ريل نب هللا دبعو « تباث نب ديزو « فوع
 , |1517 ًاعامجإ ناكف « مهرصع يف فلاخم مهل فرعي

 - كك



 نيفخلل مرحما لجرلا سبل - 41 .

 فلا ناكأ ءاونم « نيّفخلا سبل مرحملل سيل هنأ ىلع نوملسملا عمجأ

 لقسأ انوكي ىتح نيفخلا عطقيلف ؛ نيلعن دجيال ناك نإف . ًاقرخم مأ٠ ًاحيحص

 514/5ف ١ه؟هغك ؛4ام ١؟/75ط -١84 187/5تإ.نيبعكلا نم

 557: 1769/17ع181/8ش (رذنملا نبا نع) 8/١77ي 856م (ضايع نع)

 ٠ [(ضايع نع) ؟/هن (رذنملا نبا نع)
 ةمرحملا ةأرملا هسبلتام - 4

 يطغت نأ اهل نأو «فافخلاو « هلك طيخملا سبلت ةأرملا نأ ىلع اوعمجأ

 نع هرتست ًافيفخ ًالدس بوثلا هيلع لدستف , اههجو الإ اهرعش رتستو « اهسأر

 رمخن انك : تلاق رذنملا تنب ةمطاف نع يورام الإ « هرّمختالو , اهيلإ لاجرلا رظن

 نأ لصتحيو . اهتدج ينعت «رككب يبأ تنب ءامسأ عم تامرحم نحنؤ انهوجو
 . الدس ريمختلا كلذ نوكي

 . امهنطابو امهرهاظ ءاهينذأ يطغت نأ اهل نأ ىلع لكلا عمجأ دقو

 . ملعلا لهأ دنع لمعلا هيلعو . سرو وأ « نارفعز هيف ًابوثالو نيزافقلا سبلتالو

 لولا تا هكا هك همس هك مالسل هك هزل 18ه 114 /8ت اه ؛؛امز

 2ه١/51ي :7١07 ١/515ب ؟رم (رذنملا نبا نع) 45/4 ء*107 1غ /#ف

 (رذنملا نبا نع) ؟/هن « (رذنملا نباو « ربلا دبع نبا نع) 795 744 « ؟ا/ل9/+

 .[؟؟انماح

 ءاسنلا قحب عابطضالا -6

 7864/7ي] . عابطضا ءاسنلا ىلع سيل هنأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ ١

 . [(رذنملا نبا نع)
 هدوقن ظفحيام مرحا سبل - 45

 مهدنع زوجيو . راصمألا ءاهقف دنع هوحنو ؛ نايمهلا سبل مرحملل زوجي
 نعالا« هتهارك دحأ نع لقني ملو « ضعب يف هضعب لاخدإ نكمي مل اذإ هدقع

 .هلقع بيسملا نب ديعسو « قاحسإ عنمو . هزاوج هنع يورو « رمع نبا
 . [(رذنملا نبا نع( 5٠١١5١ 9/5ف ١1ه ل1 0749
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 ١ ٠ غوبضملل مرغغا سبل - 0

 1ْ ءرباج لوق وهو « هريغو  رفصعلاب غبص ًابوث سبل نإ مرحلا ىلع سأبال
 : الو. ءامبنسأو . ةشئاعو . بلاط يبأ نب :ليقعو , رفغج نب هللا دبعو ؛ رمع نباو

 . [1 678٠2 9//7817ي] . هسبل زاوجن يف ءاملعلا فلتخيالو

 هنع يهنام مرحلا سبل -

 : هنع يهنام ًادماع سبل اذإ مرحما ىلع ةيدفلا بجت هنأ ىلع. عامجإلا
 ةموادملا يونيوأ ءرذع هلنكي ملام ةيدفلا ترركت « كلذ هنم رركت نإف

 . 7371/15 1/7 ي 11546 امه ش]إ عامجإلاب هيلع

 هبنجت مرح ا ىلعام - 19

 ًسمالو:: ةدارقالو « ةلمق لتفالو « همارحإ يف للظتي مل نم نأ ىلع اوقفتا
 ءيشب ذشلاالو . لداججالو « ىصعالو . ثفرالو ؛ رفاظأ نمالوب هرعش نم ًائيش

 هنئماندال؛ ًايط ًائيش لكأالو . نهُداالو : ًاناحير مشالو  ءاسنلا نم

 ىبلع لمحالو ًاطيبخم هسأر ىلع حرطالو . ةقطنم دشالو ؛ هسأر بصعالو

 غلابالو . ءام يف سمغنا الو« لسغب هسأر لسغالو « ههجو رطعالو « ًائيش هسأر

 «ًاريزنخالو « ًادسأالو , ًاعبس لدتقالو « ًافيس دّلقتالو « مزتححاالو  كلحلا يف

 رظنالو« هّشع دسفأالو« ًاديص رعذالو ءرئاط ضيبالو ءربلا باود نم ًائيشالو

 الو مربح كلذ نم ًائيش لعفالو , كلذ نم ءيش ىسلع لدالو  ةأرم يف

 . [؛4؟ام ؛رم] . همارحإ يف هركي ًائيش تأي مل هنإف ؛ مجتحا

 مارحإلا يف عامجلا- ٠

 مارحإلا ناكأ ءاوس مارحإلا يف عامجلا ميرحت ىلع ةمألا ثتعمجأ

 188/6ي ؟47/0/ع 4؟ام] . مارحإلل دسفم هنأ ىلعو ؛ ًادساق مأ؛ ًاحيحص

-1714/5]. 

 - "مل



 مارحإلا يف عامجلا ءازج - 1١ ٠

 نم ىلعو « مرحم وهو ؛ عماج نم ىلع ةرافكلا بوجو ىلع عامجإلا

 . هوحنو « ليبقتب ىنمأ

 وهوء'"ةندب ةأرسملاو « لجرلا نم لك ىلعف « جحلا يف ناك نإف

 . ةباحصلا ىوتف

 نبا لوق وهو . عجر اذإ ةعبسو , جحلا يف مايأ ة ةثالث مايصف « دجي مل نإف

 نوكيف« هفالحخ ةباحصلا يف رهظي ملو  ورمع نباو « سابع نبباو « رمع

 . [1نهرأ يلا 1 ًاعامجإ

 مارحإلا يف ءطولا يف دح ال -

1) 

 بيّطلل مرحما لامعتسا - 7

 نارفعُزلاو . هعاونأب بيّطلا لامعتسا هيلع مرحي مرحم ا نأ ىلع اوقفتا

 . ءاوس كلذ يف لجرلاو « ةأرملا نأو « سرولاو

 « هلعف زاج ّبيط هيفام ىلإ مرحمل جاقحا اذإ هنأ ىلع اوعمجأ دقو

 ْ . ةيدفلا هيلعو

او  ةبقعلا ةرمج يمر دعب بيلا لامعتسا جاحلل حابيو
 لبقو« قلم

 لبق ههرك هنإق اكلام الإ ءةفاك ءاملعلا بهذم يف ةضاقإلا فاوط

 . "ةضاقإلا فاوط

 ؛؟رم] . عامجإلاب هترمع نم غرفي ىتح بيطلا هل لحي الف «رمتعملا امأو
 21/4 ش 586/7 يااال/1 ب لهلكقك - ه4 ك ةغام 45م 48-

 ال11 7:9 /9ف (رذنملا نبا نع) 750786 كالا هر عالم

 . ةيعفاشلا دنع ةندبو « ةلبانحلاو . ةيفنحلا دنع ةاش هيلعف « ةرمعلا ىف امآ ''

 . [45 - 45 ره] . رحنلا موي ةحيبص ىلإ همارحإ دعب بيطلا بنتجي جاحلا نآ ىلع اوقفتا ”

- 54 



 ا س6 محم م 4/6 ن 0/0 (رتسنملا نبأ نسع) 0/4 3107
 ' .  [(رذنملا نبا نع)

 مرحا بُيطت ءازج -
 ' مهمه 185/0 نش] . عامجإلاب ةيدفلا هنتمزل ًادماع مرحملا بيطت اذإ

 ١ : ْ . [4؟/7ي

 بيط هييفام مرحتا سبل - 4
 ١ وأ نارفعزلا هّسم ًائيش بايثلا نم سبلبال مرحما نأ ىلع نوملسملا عمجأ

 ْ ' 2. بيطلا وأ « سرولا
 ما4/0فن ل هرلو - )ه١ هك عام 1864- 187/8تّ] ءاملعلا عيمج دنع هبا سأب الف . كلذ نم هيفام بهذ ىتح بيط هيف يذلا بوثلا لسغ نإف

 (ربلا دبع نبأ نع) 1857/7 815/1 478 + 4؟رم (ضابيع نع)
 : ْ .٠ [(ضايع نع) ”/هذ

 ٠ بيط هيفام مرحنا لكأ -
 «همعطو . هتحئاز تبهذق , بورشم وأ . لوكأم يف لعج اذإ بيطلا نإ

 .٠ [190/9ي] . ملعي فالخالب هبرشوأ , هلكأب سأب الف , نوللا الإ هيف قبي ملو
 بيطلل مرحنا مش - 5

 أ
 « حيشلا نسم ءارحصلا تابنك ؛ هنم ذختيالو «بيطلل تبني ال ام

 رينغل سانلا ةتبنيامو ءهوخنو حافتلاك « اهلك هكاوفلاوع ىمازخلاو , موصيقلاو
 الب هيف ةيدفالو . كلذ لك مش حابم ,رفصعلاو «ءانحلاك , بيطلا دصقم
 نم ًائيش مشي نأ مرحملل هركي ناك هنأ رمع نبا نع يورام الإ . ملعي فالخ
 . [2480 78/7 ي] : امهريغو « موصيقلاو « حيشلا نم ضرألا تابن

 : | هفتن وأ هرعش مرحلا قلح -
 :ٌرذع نم الإ . هسأر رعش قلح هيلع مارح مرح ا نأ ىلع نوملسملا عمجأ

 : ةأرملاو « لجرلا هيف ءاوسو
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 . مهعامجإب رعشلا فتن نم عونم مرح ا نإو

 . اءامجإ هريغ 00 مرا ليزيالو

 ملم مالها عاج - -1 كا ة”ام]. ًاعامجإ ملعي فالخ الب كلذ

 كايف ة/كح (ةمادق نبا نع) 17/4ف 44١١ 88/8ي هو. ؟13/1ب

 رعشلا قلح ءازج -4م

 ناويحوأ ٠ ضرم ةرورضل هسأر قلح نم ىلع ةيدفلا بوجو ىلع اوقفت
 1قمم - 18944- 158.:ك ؛4ام]. ةرورض ريغل وأ  '"هسأر ىف هيدؤي

 . |(رذنملا نبا نع) 441/5ي "ه4. *ه»/١ب

 رعشلا قلح نم ىذألا ةيدف رادقم - 4

 « مايصلا : رييختلا ىلع لاصخ ثالث ةيدفلا نأ ىلع اوعمجأ ءاملعلا نإ

 . كسنلا وأ « ماعطلا وأ

 عوصأ ةثالث ةقدصلاوأ « مايأ ةثالث مايص اهنأ ىلع ءاملعلا قفتا دقو

 كسنوأ ء عاص فصن مهنم دحاو لكل« « نيكاسم ةّتسل ريعشلا وأ ءرمتلا نم

 ةاش ىهو

 نباو «رمع نيا لوق وهو « هريغ نم عاص فصن ماقم موقي ربلا نم دملا نأو

 . ةباحصلا ىف مهل فلاخمالو ديزو « ةريره ىبأو سابع

 فلاخم هل فرعيالو « اعيش هيف ري ملو ء ةجشلا نع هسآر قلحي نأ مرحملل اسآب ىري ال سابع نبا ناك

 [410/4م]. ةباجصلا نم

 يدهي نآ 5 يبتنلا هرمآف , هسأر قلحف ؛ ىذأ هباصأ هنآ بعك نع دواد وبأ هجرخأام هيلع ركعي نكل '

 ديعسو ديمح نب دبعل اذكو . ةرقبي ىدتفاف ؛ يدتفب نآ 5 يبنلا هرمآف : يئاربطلل ةياور يفو . ةرقب

 . روصتم نب

 وه امنإ كسلا يف هلعفو ء بعك هب رمأ يذلا نأ نم اهنم حصا وهام تاياورلا هذه ضراع دقو
 يلع رمآف « ايقسلاب اضيرم يلع نب نيسحلا ناك دقو . |(رجح نبا نع) 1؟/هن 8/4١فإ . ةاش

 . فلاخم ةباحصلا نم امهل ملعيالو ءاريعب هتع رحنف ءايقسلاب هنع كسن مث ء قلحف ءهسآرب

 - لقال ءىالام]

 تبول



 ! وه.امنإ نيكسم لكل عاصلا فصن نأ . يروثلاو ؛,ةفينح يبأ نع يكحو
 : ةياورو نيكسم لكل حلاص بجيف ؛ اهريغو ريعشلاو رمتلا يف امأف . ةطنحلا يف
 : ضعب نعو « هريغ نم عاص فصن وأ ةطنح نم دم نيكسم لكل هنأ دمحأ نع
 ذدبانم فيعض اذهو . مايأ ةرشع موصوأ ٠ نيكاسم ةرشع ماعطإ بجي هنأ فلسلا
 1 : .دودرم ةنسلل

 1 . مرحلا ريغ يف هب ىتؤي نأ زئاج موصلا نأ يلف اوفلتخي ملو
 مقار د 1 مقود ل محوكا -1لدل ك 100/9 طبقك ؛؛ رم ١/764ب]
 . [١؟/هن (ضايع نع) 16/4ف 7؟ه/هش 1/7١ي

 | ىذألا :ةيدف ىدؤت نيأ - ٠

 لوق وهو  هرعش مرحملا هيف قلح يذلا عضوملا يف زوجت ىذألا ةيدف
 0 . [488/7ي] . فلاخم مهل فرعي ملو « يلع نب نيسحلاو ٠ يلعو . نامثع

 0 هرافظأ مرحما ميلقت - ١
 زاوجب : دواد لاقو . !'!مارحإلا يف رفظلا ملق ميرحت ىلع نوملسملا عمجأ

 .' . هيلع ةيدفالو « كلذ

 ةيلعو « همزلت ةيدف ريغ نم هسفنب هليزي نأ مرحملل نإف «رفظلا رسكنا نإف
 | . ملعلا لهأ عمجأ

 44 - 4؟ام] . مد دحاو وضع نم رفاظألا نم ةسمخلا يف نأ ىلع اوقفتاو
 (رذنملا نبا نع) ١/594ب 841م (هريغو «رذنملا نبا نع) ؟1658/07ع ا 5ا/ههك
 . [ 777/87 (رذنملا نبا نع): غ5 ؟ىمه/* ي

 ' ةيدفلا بجوم راركت - 7

 : . ًاعامجإ هناكمو ؛ هتقو دحتا نإ ء سنجلا فيغضنب ٌةيدفلا فعاضتت ال

 رْرككتت ةيدفلا نإف , قلحلاو : سابللاو . بيطلاك ٠ سانجألا ترركت نإ امأ
 . ةريره يبأ نبا الإ كلذ يف فلاخي ملو.. تققؤلا دحتا نإو , عامجإلاب
 1 : |1057 تكارتكح]

 . ["١/94ب] . روهمجلا دنع ةيدفلا هيلعو )١(

 تايإلال



 خسولل مرحا يمر - ١١

 . مهعامجإ هيلعو هب قلعي يذلا خسولا ءاقلإ نم عونم مرخما نإ
 .[ملق/ابإ

 مرحا قحب ربلا ديص مكح - 4

 ديصلا نم لكؤي ام ًائيش لتقيف « ديصتي نأ مرحي هنأ ىلع ةمألا تعمجأ
 . امرحم مادامو , مرحلا يف يربلا ٠

 . فالخ الب قوسفو « ةيصعم ديصلا دمعت نإو
 ناويحلا نم لالحلل هلكأ زوجيام وه ديصلاب دارملا نأ ىلع اوقفتا دقو

 . ًاعامجإ هلتق مرحملل زوجيف « يشحوب سيل ام امأ . يشحولا

 . هلكأ زوجيال يذلا ديصلا لتق يف هيلع ءيشال هنأ ىلع اوقفتا دقو ش
 نيل قف نر اف ا ديلا للفشل م57م44رم ؟58/7ع ة؟ام]

 . [17/4ف 505 3مل كوخ 1 5/1ب 71 5/هش

 مرحملل ربلا ديص حابي ىتم - ١
 .ملعي فالخ ريغب هلتق هل حيبأ ديصلا لكأ ىلإ مرحم ا رطضا اذإ

 .[153/ي]

 مرخا ديص ءازج - 55

 « ًادمع ربلا ديص لتق ذإ« ةرمع وأ ء جحب ب مرح نأ ىلع ءاملعلا عمجأ

 ىف ءازجلا اهجوأف , دهاجمو : نسحلا فلاشو . ءاّرجلا هيلعف  هفارحإل ًاركاذ
 . دمعلا نود أطخلا

 . أطخ ديصلا لتق ىف ءازجلا ىلع ةباحصلا قفتاو

 . ءاملعلا عامجإب ءازبلا هيفف , ًاوهس هلتق نإو

 . فالخ ريغب رحبلا ديص.نود ربلا ديص يف بجي افإ ديصلا ءازج نإو
 . يردبعلا نع) 419 :7710/7/ع 15580 - 1581/7 ك 589: ١ /4ط ؛هام]
 نبا نع) 81/1١١ 17/4١ف ؟1//١747ب 404: 4072 151/5ي (رذنملا نباو

 . ["5/١١ح (ربلادبع نباو « لاطب

4) 



 ْ ديصلا ءازج رادقم - 7
 . معنلا نم هريظن ديصلا نم ةباد ناكام ءازج نأى لع ةباحصلا عمجأ - ١

 .نامثع لوق وهو « ''ةميقلاب ال منعنلا نم لثملاب ءازخلا نإو
 « ضانقو بأ نب دعسو « فوع نب نمحرلا دبعو , يلعو , رمعو
 : «٠ باهش نب قراطو . دوعسم نباو « ةيواعمو ؛ سابع نباو « رباجو
 1 مهل فلاخمالو « صاعلا نب ورمع نب هللا دبعو «رمع نب هللا دبعو
 . ةباحصلا نم

 . هتميق هيف : ةفينح وبأ لاقو . ةباحصلا عامجإب ةاش مامخلا يف - ”

 .٠ ةاش يبظلا يف نأ ىلع نوملسملا عمجأ -

 اهيف نأب لاقف « يمخنلا الإ, ةفاك ءاملعلا دنع ةندب ةماعنلا يفو -.
 ا . ”اهنمث

 نم فلابخم هل فرعيالو ءرمع لوق وهو , يدج بنرألا يف - ©
 : . ةباحصلا

 . ةباحصلا نم فلاخم هل فرعيالو « رفع لوق وهو . قانع عوبريلا يف - 7
 دواد الإ؛ ملعلا لهأ نيب فالصخ الب ريطلا نم ديصلا نامض بجي - 7و

 . مامحلا نم رغصأ ناكام نمضيال هنإ : لاقف

 «يّدجَلاو ”قانعّاو , ةرفجلاك « ايده نوكي نأ حصيال اجب ءازجلا حصيو
 ' !٠ . ةياحصلا عمجأ هيلعو

 هنتميق هيلع نأ ىلع عيمجلا عامجإ نإفع ديضلا نم هل لثمال ام امأو
 : لدع اوذ كلذب مكحي

 عاض فضن لك لدب موصيف « اماعط مهاردلا موقت مث « « مهارد مغنلا نم ايلا موقي نأ سابع نبا نع ''
 . [474م] . ةياحصلا نم فلاجخم امهل فرعيالو . كلذك اضيأ رمع نبا نعؤ . اموي

 نيئالث مط دجي مل نإف « لبإلا نم ةنديف « شحو رامحوآ ؛ ةماعن لتق نم نآ نابع نبا نع 0
 ملا نإف « ةرقبف « هوحن وأ ء السيإ لتق نإو . دم دم ماعطإلاو. اموي نيئالث ماص دجي مل نإف « انيكسم
 . اموي نيرشع ماص دجي مل نإف ؛انيكسم نيرشع معطآ دجي

 الو ماي ةثالث ماص دجي ملذنإف « نيكاسم ةتس ماعطإف . دجيي مل نإف ؛ ةاشف « ايبظ لتق نإو
 . [408م] : ةباحصلا نم فلاخم هل فرعي

 تالا



 ماض: ُدّْلا نود ناكول امك« لدعيال ام ىقبو « ماعطإلا مرح ا راتخا اذإو

 باحصأو « دمحأو؛« يعفاشلاو « دامحو ؛ يعخنلاو ؛ ءاطع لوق وهو 0 الماك ًاموي

 . مهفلاخ دحأ ملعيالو ؛ يأرلا

 الاب ًاعياتتمو 2 ًاقرفتم زوجي ديصلا ءازج يف بجاولا موصلا نإو

 . "ملعي فالخ '

 « 55/9 ي] . ًاعامجإ ةميقلا هيفف « مرحما هلتقف , ًاكولع ديصلا ناك نإو

 اماخخك - 1 مم50- ١5570 ع[هام ١همأه 45564151 4542 تال

 (يعفاشلا نع) 10 ة11/7ع دالك ىلالمطم 760 /1ب اح

 . [(يضاقلا ليعامسإ نع) 471/7ف

 ةكم يف مرحلا ديص ءازج ءادأ -

 ةففف#لا

 ديصلا يف نيمرحملا كارتشا - 8

 سيلف « مهلك كلذل نيدماع ديصلا لتق يف نيمرحم ةعامج كرتشا نإ

 ةباحصلا نم هل فرعيالو ءرمع نبا لوق وهو ؛ دحاو ءازج الإ مهلك مهيلع
 . [847م] . فلاخم

 ديصلا ىلع لآلحلا مرحما ةناعإ - ١١8

 ؛ رثك وأ لق امب هتناعإو ء ديصلا ىلإ لآلحلل مرحما ةراشإ ميرحت ىلع اوقفتا

 نكمي مل اذإ امب ةفينح وبأ هدّيق نكل . تالالدلا هوجو رئاس ىلعو ؛ داطصيل
 . اهنودب دايطصالا

 وهو « مرحما ىلع هلك ءازجلاف « هفلتاف « ديصلا ىلع ًالالح لد اذإ مرحا نإو ٠

 . "ةباحصلا نم فلاخم نم امهل فرعيالو « سابع نباو « ىلع لوق .

 ىلإو « نيتقباسلا نيتيسشاحلا ىلإ عجريلف ه كلذ بجومو ؛ موصلاو « ماعطإلا رادقم فرعي نآ ءاش نم
 ١ ةيهقفلا هتاظم يف ثحبلا ليصفت .

 )"( [57/4ف] . رظن يلع نع هتوبث يفو « سابع نبأ نع لقنلا فلتخا .

 - الهدد



 ' ,9//0ي] . قافتالاب هنم لكأي مل ديصلا ىلع لألخلا مرحلا لد اذإو
 . [(ةمادق نباو ضايع نغ) 78 ١ 19/4ف 0 ا

 ربلا ديص مرحلا لكأ -

 بلا ديص نم هداصام لكأ مرحملل زوجي ال هنأ ىلع عامجإلا نإ

 لقفل 605/07 ع]. مئآ وهف ءهبنم لكأ نإ هنأ ىلع اوقفتا دقو

 .[1ى1/75يا 1515716 /75ب

(119) 

 ٠ ربلا ديص مرحما كّلمت - ١
 ' دعب هل بهو اذإ ءديص لوبق مرحملل زوجيال هنأ ىلع ءاملعلا عمجأ

 : فالخالو ؛ هوجولا نم هجوب هكلم ثادحتسا الو ؛ هؤارش هل زوجيالو « همارحإ
 1 . [1551/82] . كلذ يف ءاملعلا نيب

 : : مرحخا قح يف ربلا ديص ضيب -

 | لوقوعو « هتميق همزل رسك اذإو . هضيب هيلع مرح مرحملا ىلع مرح ديص لك
 ا . [م؟0/7ع]: هيف ءازج الو  لالح وه : الاقف دوادو ينزملا الإ . ةفاك ءاملعلا

 1 ٌربلا ديص نم ءاملا ريط -

 ْ ءاؤنجلا هنيفق , مرسلا هداص نإف . ربلا ديص نم : هوحنو ؛ ٌطبلاك « ءاملا ريط
 ١ ٌربلا يف ناك نإ : لاق هنأ هنع يكح دقف ءاطع الإ .ملعلا لهأ ةماع لوق يف
 . حبلا دنيص نم وهف «رثككأ رحبلا يف ناك نإو ءربسلا ديص نم وهف «رثكأ

 46م ,”ن/"يإ

 0 دارجلا مرح ديص - 6

 1 ْ الإ  ةفاك ملعلا لهأ لوق وهو ؛ دارججلا فالثإب مرخلا ىلع ءازجلا بجي

 ' دبيص نموه :اولاق « يرخطصإلا دعس ابأو «ريبزلا نب ةورعو  رابحألا بعك
 . هيف ءازج الف ؛ رحبلا

 :' . ["19/5- (يردبعلا نع) 758/7ع].. عامجإلاب ةميقلا هيفو

 بام س ل



 كولمملا ديصلا نامض -6

 . . هبحاصل هتميق هيلعف« هريغل ًاكولمم ًاديص لتق اذإ مرح ا نأ ىلع اوقفتا

 .لككتنإ

 مارحإلا دعب ديصلا - .

 '(ماحك)

 مرا قحب رحبلا ديص -15

 . ةمألا عامجإب مرحملل هلك لالح رحبلا ديص

 ١54175 4١الع«ه٠8 45 امإ . رحبلا ديص نم كمسلا نأ ىلع اوقفتاو

 نع) ٠٠ الع 27/5 يكما5 561١/1 ب ك4رم 15451-

 . 51١6/6[ ح (رذنملا نبا

 رحبلا ديص مرحملا لكأ - 7

 ٠68 ؛5امإ. هلكأ مرحملل حابم رحبلا ديص نأىلع ملعلا لهأ عمجأ

 كافل ٠١/1 ي (رذنملا نبا نع) 560 /7/ع

 ا رحبلا ديص مرحملا عيب - 8

 « ؛؟ام] . هؤارشو هعيب مرحملل حابم رحبلا ديص نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ

 . [١٠7/؟ي (رذنملا نبا نع) 540 /7/ع ه8

 ديصلا ادعام مرحملا حبذ -

 نم سانلا هلكأي امم ديصلا ادعام حبذ مرحملل لالح هنأ ىلع اوقفتا

 م ليخلاو ء رقبلاو ء منغلاو« لبإلاو , كلمتملا مامحلاو , كّلمتملا وإلا جاجدلا

 «كوحلالع 151/5 ي 804م 4 4؛رم]. ءاوس مرخلاو لجلا ؛ هوحنو

 . [7/5١ف (يردبعلا نع) 4

0 



 زيطلا حزاوج مرحما لتق -

 ْ 1/4 55 "”باقعلاو , رقصلاو . يزابلا لتق ميرحت ىلع اوقفتا
 . [(يواحطلا نع)

 دارقلاو لمقلا مرحما لتق - ٠١

 ""عامجإلاب لمقلا لتق نم عونم مرحملا نإ
 ْ نب رباجو ءرمع نياو ٠ يلعو «رمع لوق وهو: هتقب سلب لف« دارقلا امأ

 رصع ننغ ةياور الإ ؛ ةباحصلا نم فلاخم مهل فرعيالو « سابع نب باو . هللا دبع
 . |7340: 454م ١/719بإ] . اهقالخ هنع يور دق

 يذؤملا ناويحلا مرحما لتق - 7

  ءابقاو شو ناتو ىدنلا ل للان ىلع اوه

 '  .رابكلا تايدحلاو

 . مرحلاو لحل يف . ”برقعلا لتق زاوج يف ءاملعلا فلتخي ملو.

 0 يف : لألحاو مرحملل روقعلا بلكلا لتق زاوج ىلع ءاملعلا قفتا دقو

 0 . مرحلاو لحلا

 . ةباحصلا نم فرعي هل فلاخمالو ,رمع لوق وهو «روبنُرلا لتق مرحمللو
 م40 49نم] . ركذام لك لتق يف مزحلا ىلع ءازجال هنأ ىلع اوعمجأ دقو

 "617/1 1 3691/- 15544- 1١71 11/5 184 - 188/5تءعكام

 نبا نع) 98051/4"7ف 7578/هش (رذنملا نبا نع) ؟6غ0/١/ع 9١ يق

 . [(رذنملا نبا نع) ؟ا/هن 5/١١5ح (رذنملا

 رقصلا « هيف لخديف « ناويحلا نم سرتفاو , ادعام لك لتق اوزاجآ'ةيفنحلا يفلاخم نإف دودرم قافتالا '''
 .[؟؟/4ف|. هريغو

 ١ ا للا مارحإلا يف لمقلا لتق يف فلتخم ''
 رفض 1 ل ام قبال ةيكلاملا دنعو . برقعلا الو ةيحلا مرح لتقيال : دامحو , مكحلا لاق دقف . بقعتم اذه "")

 , |5960 71/4ف] . ىذألا نم نكمتيال ثيحب تايحلا نم

 -امحا



 بارغلا مرحملا لتق - 1١8

 « ءاطع الإ « ملعلا هنع ظفحي نم لك دنع حابم مارحإلا يف بارغلا لتق

 . كلذ يف دحأ هعباتي ملو

 « بححلا لكأي يذلا ريغصلا بارغلا لتق حابيال هنأ ىلع ءاملعلا قفتا دقو
 ؟1//هن (رذنملا نبا نع) 7١٠ *0/4ف ؛ةام] . غازلا وأ « عرزلا بارغ هل لاقيو

 . [(رجح نباو رذنملا نبا نع)
 غزولا مرحما لتق - 184 '

 يف ءازجال هنأ ىلعو . مرحلاو : لحلا يف عزولا لتق زاوج ىلع قافتالا نإ

 هنإف . غزولا مرحملا لتقيال : كلام لاقو . غزولا مرحملا لتقيال : كلام لاقو . هلتق
 77/4ف 177912 ؛*رم] . هلتقب سأب الف كاذآ اذإ : ءاطع لاقو . قدصتي هلتق

 . [440م (ربلا دبع نبا نع)
 رأفلا مرحما لتق -

 هنأو « مرحلاو « لحلا يفو « مارحإلا يف ةرأفلا لتق زاوج ىلع اوعمجأ

 ءازج اهلتق ىف نأ نم ىعخنلا ننع ىكحام الإ « قافتالاب كلذ ىف ءازجال

 ؛؟رم 741/9ع 1541/2 4ةام] . ملعلا لهأ عيمج لوقو . ةنسلا فالخ اذهو

 . [(رجح نبا نع) ؟50/هن 5١١/8 71/4ف 890م

 مارحإلا ءانثأ يف مرحي ام -ح

 لشم « مرحم وهو « هؤادتبا مرحملل زوجيال ام لك نأ ىلع عامجإلا دقعنا
 . 7١8/١[ ب . مرحم وهو « هباحصتسا هل زوجيال « ديصلا لتقو « بايثلا سبل

 ةبانجلا نم مرحما لسغ - /٠0

 هركي : لاقف « كلام درفناو . ةبانحلا نم لستغي مرحملا نأ ىلع اوعمجأ

 ١/514ب ا؟ا/:/8ي ١ ١671ك ؛"ام].ءاملا يف هسأر سطغي نأ مرحملل .

 . [(رذنملا نبا نع) ١/هن (يدرواملا نع) 551/17ع 741/98 ش

 ب اله



 مامحلا مرحنا لوخد -

 : كلد نإ : لاقف كلام درفناو . ماّمحلا لوختد مرحملل نأ ىلع اوعمجأ
 ش : [ةالام] . ىدتقا خسولا

 : مرحلا صوغ - 9

 . [":ه/5ح] . ًاعامجإ ءاملا :يف صوغلا مرحملل

 مرغا ليسغت -
 . [97/6>] . ًاعامجإ لَّسْغُي هنإف « ًامرحم تام نم

 هوحنو تيزلا مرحنا لامعتسا - ١

 ؛ نمسلاو  محشلاو ؛ تيزلا لكأب نأ مرحملل نأ ىلع ءاملعلا عمجأ
 ؟ةهرالع ءالامإ هتيحلو هسأر ىوس هندب نهد يف كلذ'لمعتسي نأو « جريشلاو
 (رذلملا نبا نع) 1/95١7ف (رذنملا نبا نع) 791/7 ي (رذنملا نبا نع)

 ..[(رذنملا نبا نع) ٠١/0 - 3١ «4//007ن

 : ْ عرب لئطتسا 15
 ١ لزن نإو. ءابخلاو ءرجشلاو , طئاحلاو , فقسلاب مرحملا لظتسي نأ

 1 0 ع حالا

 . [8/هن *8١/هش ؟”ةرثالع ل هلكت الى يإ

 : ةأرملا يف مرحما رظن - ١19

 سابع نباو ءرمع نبا لوق وهو « ةآرملا يف مرح ا رظني نأ سأب ال
 ٍ نيني وللا دحأ دنع هيف ةيدفالو . ةباحصلا نم فلاخم امهل فرعيالو

 0 . [1مق/5يالتا/له4-

 ْ همسج مرحلا كح - 4

 ش بلو تاحي نو« سجين رمل نأ يف ءاملعلا نيب فالخ ال

 1 وأ« ًالمق لتق هنأ نقيتسي نأ الإ « كلذ يف هيلع ءيشال هنأو ًاقيقر اكح

 . |(رذنملا نبا نع) ؟6؟ الع اة4 - 1 ا ارعش عطق
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 ردسلا وأ ء يمطخلاب هسأر مرحلا لسغ - 5 ش

 ردسسلا وأ ء يمطخلاب هسأر لسغ نم مرحملا عنم ىلع اوقفتا
 .ماة/6باهكتللإ

 هبايث مرحما لسغ-145 |

 مهل فرعيالو « سابع نباو «رباجو ءرمع لوق وهو « هبايث مرحملا لسغي
 ٠ [651م] . ةباحصلا نم فلاخم

 مرحما يوادت - 141

 نكي ملام« ءاونب مرح ا ىوادتي نأ سأبال هنأ ىلع ملعلا لعأ دنع لمعلا

 .. بيط هيف

 اذإ « هريغو سأرلا يف مرحمل ةماجح زاوج ىلع ءاملعلا عمجأ دقو

 « سرضلا علقو  لمذلا ءقفو « قرعلا عطقب يوادتلا ىلع « ءكلذ يف رذع هل ناك

 ءاملعلا ةعامج دنع هيف هيلع ءىشالو , هلك كلذ لثم ناكامو

 ءربصلاب « مرحملل اهريغو ؛ نيعلا ديمضت زاوج ىلع ءاملعلا قفتا دقو

 . كلذ يف ةيدفالو ء بيطب سيل ام « هوحنو ْ

 - 157:92 577/9 تر. اههبشو « ةكوشلا عزن مرحملل نأ ىلع اوعمجأو

 . 1191 778/هش راب عاكالت؟ - 11ملكل - 1مم

)0455( 

 ٠ ١148 - مرحا لاحتكا

 جاتحا اذإ هيف بيطال لحكب لحتكي نأ مرحملل نأ ىلع ءاملعلا قفتا

 . هيف هيلع ةيدفالو , هيلإ

 579/6 ش] . ملعي فالخ الب هيف ةيدفالو , هوركم دمثإلاب لحكلا نإو

 . [؟ةة/ي اع

 مرحما كوست - 144

 . [40ام] . كاتسي نأ مرحملل نأ ىلع اوعمجأ



 : مرا حلست -

 . 10 5/5] . ةباحصلا لعف وهو , هوحنو . فيسلا دلقتي نأ مرحملل
 ْ :يراوجلل مرحما ءارش - ١

 1 ىح اهؤطيال نكلو ؛ ةبراج عاشبي نأب مرح ىلع سابال هنأ اوعمجأ
 . [؟870/ط] . لحي

 ةفرعب فوقولا هتاف نم مارحإ ماود -

 . زبي مل ةتآلا ةنسلا ىلإ همارحإ ةمادتسا دارأو + ةقرعب فقول هتف نم

 00 . [(دماح يبأ نع) 574/4ع] . ةباحصلا عامجإب

 مرا لام فالتإ - ١67

 ٠ نامثع لوق وصو « ةنمث ىلع ةدايز هتميق ثلث مرغ مرخم لام فلتأ نم

 . [1555م] . ةباحصلا نم فلاخم هل فرعي الو

 مارحإإلا دعب مرحما دونج -

 ٠ (ةك)
 ةرمع جلا مارحإ لعج - 5

 ريغب ةرسمع هلعجيو « جحلا مارحإ نم لحب نأ هل سيل يده هعم ناك نم

 ْ . [508/5ي] . ملعي فالخ
 . مارحإلا يف ةعجرلا -

 (؟الال4)

 راصحإ

 جحر
 توملا ءايحإ

 ءايحإلا ةيفيك - هم

 ٠ ءاطق دنحأ مالسإلا يف اهرمعي مل ًاضرأ مامإلا هعطقأ نم نأ ىلع اوققتا

 : « ةمذلا لهأ مامإلا اهيلع حلاص امم تناكالو « يبرحالو . يمذالو « ملسمال

 - ملآلا



 رومعملا برقبالو : رومعملا لالخ يف تناكالو . اهرواجي نمل عفتنم اهيف ناكالو
 يف نسم هعمسي مل هتوص ىلعأب حاصو «رومعملا ىندأ يف فقاو فقو نإ ثيحب

 2 سرغ وأ ءرفح وأ « ثرحب اهايحأ وأ 2 اهذخأ يذلا اهرمعف « رماعلا كلذ ىندأ

 « ءاش نإ اهعيبي هنع ثوروم هل كلم اهنأ «هانب ءانب وأ « اهيقسيل ءام بلج وأ

 . بحأام اهيف لعفيو
 . فالخ الب ءايحإب سيلف « يعرلل بشعلا ذخأو « باطتحالا امأ 1

 . [ئ51/هي 1454-3 49١١م ةهرم]

 ءايحإلاب ةلودلا نذإ - ٠65

 . مامإلا عاطقإ ريغب ًاضرأ ييحي نأ دحأل زوجي ال هنأ ىلع اوقفتا

 . -7١/4[ ةهرم]

 ءايحإلا يف ريغلاب ةناعتسالا - ٠١هز/

 ًاموق وأ ًاقيقر وأ . ءارجأ ضرألا ءايحإ يف لمعتسا نم نأ ىلع اوقفتا

 ال هل ضرألا كلت نأ « هل لمعلاو « هتناعإ مهتينو ؛ ًاعوط هوناعأف « مهناعتسا

 . [١!549م ؟هرم] . اهيف نيلماعلل

 كلملل ببس ءايحإلا -

 ' اهعيبي « هنع ثوروم كلم هل يهف ةتيم ًاضرأ ايحأ نم نأ ىلع اوقفتا

 . هريغ اهحنمت نأ الو ءهنم اهعزتنت نأ ةلودلل سيلو « بحأ ام اهيف لعفيو
 . [450/6ي ١١ هم ؟هرم]

 ءايحاإلاب كلمي ام -

(160) 

 ءايحإلاب كلمي الام - 8

 كلقتال كلملا بابسأب ةكولمملا ىضارألا نإ : كلملا يضارألا - ْ ١

 ءاملعلا عمجأ هيلعو « ءايحإلاب

 ىعرمو ؛ ائانفك «ةيرقلا حلاصم اهب قاعتتام يف : ةقفرملا ىض ةارألا -

 الب ءابيحإلاب كلقال اهنإف . اهئام ليسمو « اهبطتحمو « اهتيشام
 . ملعلا لهأ نيب ملعي فالخ

 - ل



 : « سانلا اهباتني ةفلك ريغ نم اهيلإ لصوي يتلا هو : ةرهاظلا نداعملا - *

 ١ « توقابيلاو « طفنلاو , تيربكلاو « ءاملاو , حماك ءاهب نوعفتنيو

 ْ 2 سانلا نم دحأل اهعاطقإ زوجيالو « ءايحإلاب كلمال ءكلذ هابشأو

 00 537/5. فلاخم هيف ملعيال اذهو « نيملسملا نود اهزاجتحاالو

 1 . [(رذنملا نبا نع) 458 4537 45

 ' راوجلا ةيكلم دييقت يف ءايحإلا رثأ - 1

 : ًاناوم ًاضرأ هبناج ىلإ ناسنإ ايحأف « اهوحن وأ « ةغبدم هكلم يف هل

 ' ريغب ضرألا ايحأ نم بيصي يذلا ررضلا ةلازإ ةغبدملا كلام مزلي مل اراد اهانبو

 ش .[488/5ي] ٠ ملعي فالخ

 ءايحإلا طوقس ةدم - ١

 ' ًاعمجم ناكف « ءايحإلا قح طوقس ىف ليقام لقأ ىه رهش ةدم نإ
 . [(يينيارفسإلاو ىبحي مامإلا نع) 7؛/؛ح] "هيلع

 ىمحلاب ةلودلا قح- 5
 ا امنإو « تاوملا يضارألا نم ًائيش مهسفنأل اومحي نأ نيملسملا ةمئ ةمئأل سيل

 لاوضو ةيزجلاو ةقدصلا لبإو « نيدهاجملا ليخ اهيف ىعرتل عضاوم اومحي نأ مهل

 ٍ رضتسيال هجوىلع سانلا نم فيعضلا ةيشامو « اهظفحب مامإلا موقي يتلا سانلا

 يف كلذ رهتشا دقو « نامثعو ءرمع لعف اذهو .:سانلا نم هاوس نم هب

 ا . [470/5ي] . اعامجإ ناكف ءركني ملف« ةباحصلا

 ةميدقلا رثبلا ميرح - 5

 . [4/١١1ح] . ًاقافتا اهلوح ًاعارذ نوسمخ ةيلهاجلا رثب ميرح

 سالتخا

 رسلتخملا وه نم - 4

 ١ وأ ؛ ملسم ئورما لام ذخأ نم نأ ىلع « ةماعلو : ةساخلا عيمج عمجأ

 : هنأ هبحاض دي نم ًاسالتخا هذخأ ناكو . هسفن هب ةبْيط ريغ « قح ريغب , دهاعم

 ْ .[45/1١خ] . ًاسلتخم ىمسي

 .|1/4/4حر] : ركني ملو « نينس ثالث :ىلإ لطبيال ءايحإلا قح نإ

 -8م6-



 قراسلاو سلتخملا نيب قرفلا - 0

 الو , ًاقراس سيل سانلا نم فختسم ريغ ًاراهج سلتخا نإ سلتخملا نإ

 . فالخ الب هيلع عطق

 الب عطقلا هيلعو ؛ قراس وهف . رضح نم لك نع ًايفختسم كلذ لعف نإو
 . [1؟57م]. فالخ

 سلتخملا دي عطق - 5

 يف بجوأ ةيواعم نب سايإ نأ الإ « سلتخملا دي عطقتال هنأ ىلع اوعمجأ ْ

 ش . "عطقلا سالتخالا

 القي ءالال - 15/1 ب 5مل ملول ك١ 44/6 تاكحامز]

 . [(ضعبلا نع) اففنرلا

 سرخأ

 سرخألا ةداهش -

(059) 

 سرخألا قالط -

7005") 

 سرخألا ةحيبذ -

(1641) 

 سرخألا ناسل ةيد -

 م45(

 ةياحصلا نم مهل فرعيالو « تباث نب ديزو . يلعوب رصع لوق وهو « سلتخم ىلع عطقال : اولاق (''
 لبقي نم اهيف يلع نع ةياورلاو , ةعطقتم رمع نع ةياورلاو  حصتال ديز نع ةياورلا نإو ٠ فلاخم

 . [1775م| هلاح فرعيال نمو « نيقلتلا

 - مواد



 بدأ

 بحتسي ال امو نمايتلا هب بحتسيام - 107
 بإب يف لمخدت لاعفأ نم ناكام لك يف نيميلاب ةءادبلا بحتبسي

 : « ليوارسلاو . فخلاو « لعنلا سبلك سبلك ؛« كلذ وحنو ةقاظنلاو ةنيزلاو ؛ ميركتلا

 جورخلاو « دجسملا لوخدو « مميتلاو ٠ لسغلاو « ءوضولاو هليجرتو «رعشلا قلحو
 ءايشألا لوانتو . ةنسحلا عقذلا عاونأ نم اهريغو ؛ ةقدصلا عفدو .ءالخلا نم

 : . هيلع عمجم اذهو . كلذ وحنو« ةنسحلا

 جلخ كلذ نم : قياسلا دضوهام لك يفراسيلاب ةءابلا بحتسيو

 «'ءاجنتسالاو « ءالخلا لوخدلاو . دجسملا نم جورخلاو « ليوارسلاو فخملاو لعنلا
 -8/:94ش] . هيلع عمجم اذهو . اههابشأو تازذفتسملا يطاعتو  ركذلا سمو
 : . مم - مالك عالذك

 : ومو - ؟مه)

 ةعمس نثو سفاملا بختام 16

 دمحلا# هساطع بقع لوقي نأ سطع نملابحتسي هنأ ىلع ء ءاملعلا قفت

 ىلع هلل دمحلا : لاق نإو . نسحأ وهف « نيملاعلا بر هلل دمحلا : لاق نإف . هلل
 | ٠ لضفأ وهف لاح لك

 وأ ؛ هللا كمحري : هل لوقي نأ هعمس نم لكل بحتسي هنأ ىلع اوقفتاو
 . هللا كنمحر : لوقي نأ هلضفأو . هللا مكمحري وأ ء كبر كمحر وأ « هللا كمحر
 . مكلاب حلصيو , هللا مكيدهي : كلذ دعب هيلع لوقي نأ سطاعلل بحتسيو

 1340 ١444/1ف ١هكرم 418/٠١ ش 405581 07/4ط 1714/؟ع]

 . |(يبرعلا نباو « يوونلا نع) 5
 ش ملسملاو , ملسملا نيب ةعيطقلا -

 ةئالث قوف ايقالت اذإ ملسملا ةملاكم ملسملا كرت زوجيإل هنأ ىلع اوعمجأ
 وأ . هسفن ىلع هنم لخدي وأ  هنيد هيلع دسفيام هتملاكم نم فا نمل الإ « مايأ

 - مك-



 4076404 - ١407/1ف 401/4ش] .زاج كلذك ناك نإف . ةَّرِضم هايند

 . [(ربلا دبع نباو « يوؤنلا نع)

 ةاهابملاو « ةرئاكملا مكح - ٠

 [414/هح] . ةاهابملاو « ةرثاكملا حبق يف فالخال

 بجعلا مكح -

 [440/هح] . بجُعلا حبق ىلع عامجإلا دقعنا

 ةمعنلاب ثدحتلا - 197+

 . [7/4/6ه] . اهب ثّدحي نأ معنلا ركش نم نأ نوري نوملسملا ناك

 ش لذبلا ليضفت - ١7

 نوح اصلا فلسلا هب لاق اق علا لخبلا ىلع ءاخسلاو « لذبلا ليضفت نإ

 . [47/؟ه] . نيعباتلاو ةباحصلا نم

 ريغلا راثيإ - 4

 « ايندلا رومأ نم هوحنو ؛ ماعطلاب ريسغلا راثيإ ةليضف ىلع ءاملعلا عمج
 . [5؟1/8١9ش] . سفنلا ظوظحو

 سانلا كله : لئاقلا لوق - اا/ه

 ليبس ىلع هلاق اذإ « سانلا كله : لئاقلا لوق مذ ىلع ءاملعلا قفتا

 . مهلاوحأ حيبقتو  مهيلع هسفن ليضفتو ؛ مهراقتحاو « سانلا ىلع ءارزولا

 ؛ مهلامعأ نم ىريام حبقل « مهيلع ًافوخو « ًانزحتو . ًافسأت كلذ لاق نإ امأ

 ٠ [4755ا/ك هه/١٠١ش]: ملعلا لهأ نيب ملعي فالخ الب , مذلل ًالحم سيلف

 نا ذئتسالا بدأ -

 ناذقتسا :ر

 لخا دلل مايقلا -

 لضفلا لهأ نم ناك اذإ لخادلل مايقلا زاوج ىلع فلخلاو . فلسلا قبطأ

 ٠ [05/؟ش] . ريخلاو

 - مال - |



 ةحفاصملا .مكح -

 ةحفاصم : ر

 ليبقتلا مكح - ١7

 . ريكن ريغ نم ةباحصلا لعفل  زئاج فكلا ليبقت
 , [8ا///؟ح] . نيجوزلا ريغ يف هعنم ىلع عامجإلا نإف  مفلا ليبقت امأ
 ' ةقئاعملا مكح -

 .[180/4ط] ةباحصلا لعف ةقناعملا

 زئاجلا حدملا - 4

 اح اهيلإ ىدتها نمو. ًافاص وأ دمحو « ًالاصخ قي هللا لوسر حدم
 نيم وأ: اهلني مل نم ىلع هرمأ رهاظ يف هلضف ناك اهنم هيفام ردقبو  لئاضفلا
 , ةباحضلا نم فلسلا دنع رهاظلا يف ليضفتلا ىف قئيرط اذهو . اهنع رصق
 . مهل نيعباتلاو

 5 قحلابب الإ نوحدمالو؛ قدصلاب الإ دحأ ىلع نونثيال ةباحصلا ناكو
 تا ١ما/ك|. ةيقت ةَيَقَت وأ . ةيبصع وأ . ةوهش « ايندلا ضارعأ نسم ء ءيشلال
 1 ممول - "ادم

 نيخلا ىلإ ةوعدلا -
 . [١71١١ك] . ريخلا نم ريخل ا ىلإ ءاعدلا نأ ىلع اوعمجأ

 ْ ١ سولجلا بدأ - 4١
 وأ «لمجر ىلع ًالجر عيضي ملام بحأ فيك + ءرلا سولجج ةحابإ يلع اوقفتا

 . [6٠رم] . "كلذك يقلتسي
 ْ سلجملا بدأ نم - 7

 . [7/4ش] ”عامجإلاب سأب الف ؛ نينثا نود نانثا ىجانتف « ةعبرأ اوناك اذإ

 ٠ ةماسأو ء رمع نباو . دوعسم نباو ءرمعر «ركب وبآ هلعف دوعقلا يف ىرخخألا ىلع نيلجرلا ىدح] عضو 0
 .[؟الق/غطإ ملعلا لهآ هيلعام وهو . مهنم دحا كلذ ركني ملف « سنآو
 . [7/ةش[. نذاي نأ الإ مهنم دحاو نود ةاجانملا ةعامجلا ىلع مرحي

 قيل

 - مخاد



 لكألا بدأ -

 لكأ :ر

 برشلا بدأ -
 برشلا :ر

 ءاجنتسالا بدأ -

 ءاجنتسا :ر

 رفسلا بدأ -

 لوك

 ةلاسرلا ءدب - 18 ْ

 نم : لوقي نأك , هسفنب هتلاسر بتاكلا أدبي نأ ىلع ةباحصلا عامجإ نإ

 . [(ساحنلا نع) ١75/1ف (ساحنلا نع) ”80/7ش]. . رمع ىلإ ديز

 ريزعتلا ىنعمب بدأ -

 ريزعت :ر

 راخدا

 راخدالا مكح - 5

 « هريغو « توق نم هيلإ جاتحيام ناسنإلا راخدا نأ ىلع ءاملعلا عمجأ

 . [(نالسر نبا نع) 751 /هن 807 - 7م //ش] «زئاج

 ةضفلاو بهذلا راخدا - 6

 راخدا كرت ىلع فلخلا نم مهراثآ نوفتقملاو . فلسلا نم نوح اصلا ىضم

 . [١9/1١1ه] . ةضفلاو , بهذلا

 ةيحضألا محل راخدا -

0 

 -م4ه-



 ناذأ

 1 ناذألا مكح - 145

 ' ريغوهؤ. سمخلا تاولصلل عورشم ناذألا نأ ىلع ةسألا تسعمجأ
 ويل دوكلل ترو للم - اس - ؟81:] . "ءامجإلاب بجاو
 . [1817//١ل7 (ضعبلا نع) 54/5ف ا

 1 : ناذألا كرت - 18/

 ْ نيب ةقرشلا ةلادلا ةضاعلا نم هن هنأل لع يك طال ناك هكرت
 . [(ربلا دبع نبا نع) 77/5ف ؟898ك] . رفكلا رادو « مالسإلا

 اهل نذؤي يتلا ةالصلا -

 عمل كلو د لد - امك

 1 اهل نذؤي ال ىتلا ةالصلا - م

 ' ريمغو . فوسكلاو . ءاقستسالاو « نيديعلاك ؛ « لفاونلا نم ءيشل نذؤي ال

 ٠ نيملسملا عامجإ هيلعو . دجسملا يفو  ةعامج يف كلذ لك لك يّلص نإو « كلذ

 0 1 . ةزانجلا ةالصك ةيافكلا ىلع ضرف ةالصل نذؤيالو

 أ هلك اذهو ء ”ةعماج ةالضلا : ءادنلا لثم كلذب سانلا مالعإ بحتسيو
 نسم هوث ودب ةالسصل ناذألا هوثدحأ دق ةيفأ ناك ًائيش الإ . فالخ هيف ملعيال
 ١ . ةعدب وهو . نيديعلا

 ا 5 ك] . دارفألا لفاون يف ءادنلا اذه عرشيال هنأ ىلع عامجإلا نإو
 : ..[امه/اح 1/1/7 تالا م 44-1 1

 . |؟4484 "1م] . ةياحصلا نم نقيتملا عامجإلا وه ضرف ناذآلا بوجو
 دمحمو « دوادو ؛ يعازوألا اقلطم هبوجوب لاق نمو . بوجو مدع ىلع عامجإلا ركذ نم اطخأ دقو

 وه ليقو . طقف ةعمجلا يف بجاو وه ليقو . آطوملا يف كلام لوق رهاظ وغو ءرذنملا ن نباو ء نسحلا نب

 ' .[14/5ف] . ةدكؤملا نئسلا نم هنأ ىلع روهمجلاو . ةيافك ضرف

 . [9/؟ف] . روهمجلا لوق وه هاكحامو , فالخملا تابثإ قبملا ''
 . |-1١88/١[ ةزانجلا ةالص يف ةعماج ةالصلا : عرشيال هنآ ىلع عامجإلا اب

2 



 ناذأ الب ةالصلا - 8 ش

 .دحأ نم فالخ الب ةحيحص هتالصف « ناذأ ريغب ىلص نم
 .[مكى/١1ي]

 ناذألا تقو -

 . ةالصلا تقو لوخد دعبالإ نذؤيال هنأ ىلع اوعمجأ

 ءرجفلا ةالص الإ« نميلسملا عامجإب ناذألا حصي الف « تقولا لبق امأ
 (لاطب نبا نع) 40 /5ف 4775 74ام]. فالخ اهتقو لبق ناذألا يفف
 (هريسغو «ريرج نبا نسع) 7//91ع (رذنملا نبا نع) ١551/1ي ١4/1١٠ب

 .[ا64/اح

 ناذألاب تقولا ديدحت - ١

 ةفرعمل داهتجا نودب هديلقت هلف « تقولاب ملاع « ةقث نم ناذألا عمس عم
 . [؟١/47ي] . عامجإلا هيلعو « تقولا لوخد

 ناذألا ةغيص - 7

 . "اربكأ هللا ربكأ هللا : لاقف ء تقولا لوخد دعب ذأ نم نأ ىلع اوقفتا
 عقر مث . نيترم هللا لوسر ًادمحم نأ دهشأ « نيترم هللا الإ هلإال نأ دهشأ

 . نيترم هللا لوسر ًادمحم نأ دهشأ . نيترم هللا الإ هلإال نأ دهشأ لاقف « هتوص

 الإ هلإال . ربكأ هللا ربكأ هللا . نيترم حالفلا ىلع يح . نيترم ةالصلا ىلع يح
 ناذالا ىّدأ دقف مونلا نم ري ةالصلا : ءاشعلاو « حبصلا ةالص يف دازو . "هللا

 : هناذأ يف لوقي ناك هنأو « ثالث ناذألا نأ رمع نبأ نع يور دقو. هّقح

 . لمعلا ريخ ىلع يح
 : ةماقإلاو ناذألا نيب « موقلا أطبتسا اذإ نذؤملا لوقي نأ ملعلا لهأ هرك دقو

 2171/1١ ؟الرم] . حالفلا ىلع يح « ةالصلاىلع يح ؛ ةالصلا تماق دق

 اان ؟هك/ تالا“

 دحأ كلذ ركني ملو . اهريغو مساوملا يف نيملسملا عمجم يهو . ةمركملا ةكم لهآ لمع ريبكتلا عيبرت '
 5//59[ نإ . مهريغو « ةباحصلا نم

 . فلسلا ضعب نع فالخ هدارفإ يف يكحو . مويلا هيلع عمجم وهو ؛ ىنثم ناذآلاب نذؤملا يت مآ

 | /١شإ

 افي

 -84و



 ١4 - ناذألا بيترت ''

 ناذألا يف بيترتلا طارتشا ىلع اوقفتا . ]ع/١19[ .

 - ناذألا يف عيجرتلا :

1 )1950( 

 - ةعامجلا كرتب رذع ذوجو نيح نذؤملا هلوقيام

 ش مابك

  - 4هناذأ حصي نم :

 حنصي الف « نونجماو «رفاكلا امأق ركذ لقاع ملنسم نم الإ ناذألا حصياال

 ملعي فلاخم الب , ىثدخماالو «.ةأرم ناذإب ٌدتعيالو . امهنم .

 «ردهظي امن اذهف . كلام نب سنأ هرقأ دقو . "هب دتعيف , يبصلا ناذأ امأ
 ًاعامجإ ناكف دحأ ه هركني ملو . ىفخي ال. .

 الف .. لاخلا روتسم ناك نإف , لدعلا نذؤملارايتخا يغبني هنأ يف فالخالو
 هناذأب دادتعالا يف فالخ ,

 ًاعامجإ ىنزلا دلو نم ناذألا حصْيو :

 فلسلا هيلع ناكام وهو « مامإلا ريغ نذؤملا نوكي نأ بدنيو . 0

 اذإ . ةالص لك يف ةعامج وأ « ًادحاو نونذؤملا نوكي نأ زوجي ءاملعلا دنعو

 ي] . اهتقو يف ةالصلا ةماقإ نم عنمي ال افدارتم ناك ١/ 58ه8 757م

 ت/اح 14 8820199 1|.

  - 6نذؤملل بحتسيام

 ١ - ًامئاق نذؤي نأ ةّئسلا نأ ىلع اوعمجأ : ًامئاق نذؤي نأ .

 ن] . اعامْنجإ زيم ريغ نم ناذآلا حصيال 198/1

 ا -8919-



 نع لقتام الإ« ةفاك ء ءاملعلا بهذم يف زجي مل ًادعاق نّذأ نإف

 , "زاوج نم يكلاملا جرفلا يبآو ء روث يبأ
 . ملعي فالخ الب ةلبقلا لبقتسم نذؤي نأ بحتسي : ةلبقلا لابقتسا - "

 يف هيعبصأ نذؤملا لعجي نأ ةنسلا : هينذأ يف هيعبصأ لاخدإ - *”

 ١94/١ بح 760/1ت ا 7-74؟امإ هيلع قفتم اذهو . هينذأ يخامص

 (صضايع نع) 458/7ش (رذنملا نبا نع) "هع قيل

 (ضايعو « يذمرتلا نع) 95255/5ف (يلماجملا نع) 1١هر/#ع

 . [(يذمرتلا نع) ؛4/؟5ن

 ناذألا يف يئغتلا - 195
 فلاخم هل فرعيالو ءرمع نبا لوق وهو . هنع يهنم ناذألا يف ىّنّْتلا

 ”اققملا ةباحصلا نم

 ناذألا ىلع ةرجألا - 1917

 «هناذأ بستحي نأ بحتسيو « ًارجأ ناذألا ىلع ذخأي نأ نذؤملل هركي
 . ملعي فالخ الب زاج ارجأ ذخأ نإف . ملعلا لهأ دنع لمعلا اذه ىلعو

 . م61 ي الهرات إ

 ناذألا عماسل بحتسيام - 6

 نيب ملعي فالخ الب نذؤملا لوقي امك لوقي نأ ناذألا عمس نمل بحتسي

 هم/'ن نيا قافتالاب هتوص عفري نأ همزليالو . ملعلا لهأ

 . [(يزمعيلا نع)
 ةأرملا قحب ناذألا - 198 7

 « بيسملا نب ديعسو « سنأو ءرمع نيا لوق يف ناذأ ءاسنلا ىلع سيل

 « دمحأو , يأرلا باحصأو كلامو يروثلاو « يعخنلاو « نيريس نباو « نسحلاو
 .|؟الا/١ج ملعُي فالح الب ءروث يبأو 1

 ريغب اعجطضم وآ , ادعاق نذآ ولف . ةنس هنآ ةيفنحلا دنع روهشملاو . ةيعفاشلا بهذمف . بقعتم اذه( 27

 109 108/؟ش]. ءيش مايقلا طارتشا يف تبغي مسلو . ةليضفلا هتتاف نكلو « هناذأ حص ءرذع

 [10/5ف

 - #84 ا



 رفاسملا قحب ناذألا ٠-

 : هيف روجأم , هيلع دومحف هنأو  ناذألا رفاسملل زوجي هنأ ىلع اوعمجأ

 . [47819-47410/] . ملعي فالخ الب بكار وهو « نذؤي نأ هلو

 ةماقإلاو ناذألا نيب عوطتلا -

 (م9051)

 ةالصلا لبقو ناذألا دعب دجسملا نم جورخلا -

 (مكمحز

 0 قافترا
 ةماعلا كالمألا يف حابيام -

 نيب نيب باحرلاو « تاقرطلاو عراوشلا , نم عساولا يف دوعقلاب قافترالا زوجي
 هنيلع . ةراملاب رضيالو . دخأ ىلع قيضيال هجو ىلع ءارشلاو عيبلل « نارم.علا
 ٠١ . ااه. راصعألا عيمج يف راصمألا لهأ قافتا

 ماعلا قيرطلا ىلإ بيزايملا جارخإ - ؟

 دالس عيمج يف سانلا لمع وهو« ماعلا قيرطلا ىلإ بيزايملا جارخإ زوجي
 |[ 443/4ي] ريكن ريغ نم مالسإلا

 ةوحنو . قيرطلا يف يلختلا -

(54) 

 : قيرظلا ىلع يدعَتلا - 09

 ناكأ وتس ًاناكد قيرطلا يف دحأ ينبي نأ زوجيال هنأ يف ملعيإ فالخال
 6 ي] . نذأت مل مأ ؛ هيف ةلودلا تنذأ . عساو ريغ مأ؛ ًاعساو قيرطلا

 ءايحسإلاب كلمتال ةقفرملا ةكورتملا يضارألا -

(169) 
 * كلمبال ءوضلا - 4

 7 هذ هبحاص هب صتخيال ءوضلا نأ يف فالخال

 توه



 راجلا رادج ىلإ دانتسالا - ٠66

 يننب نم ىلع ضرف هنأ معزي . اهقلخ نمالو , ةمألا فلس نم دحأ ال
 « نكت مل مأ , ةجاح كلذ ىلإ هب تناك , هراج طئاح ىلع هءانب معدي نأ ءانب

 . ًامثآو « مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا رمأل ًافلاخم ناك كلذ لعفي مل نإ هنأو .

 ىلع هبشخ لمح نم هراج هعنم نإ ينابلا نأ ىلع عيمجلا عامجإ نإو

 همعد نإ هنأو ء كذب جرحيال هنأ هيلع همعدي ملف « هل كلذ قلطأ وأ  هطئاح
 - امه." ًارجأالو « ًادمح كلذب بستكم ريغ هنأ , هيف هل نذأ دقو . هيلع

 ا

 نيراقع نيب لصفي كرتشم طئاح ءانب - 05

 نم نيكلاملا دحأ بلطف , ميدق طئاح نيرواجتملا نيراقعلا نيب نكي مل اذإ

 . ملعي فالخ الب هيلع ربجي مل؛ عنتماف , امهنيب زجحي ًاطئاح اينبي نأ رخآلا

 .[450/5ي]

 كرتشملا طئاحلا لوح عازنلا - 7

 ًاعم امهئانيب الصتم ناكو . امهيكلم نيب ًاطئاح ايعادت اذإ نيلجرلا نإ
 لاصتالا امهئانبب لصتم ريغ ناك وأ « طئاحلا ءانب دعب هئادحإ نكميال ًالاصتا
 امهدحأ قصلأ نيذللا نيطئاحلا نيب نوكي امك ليطتسم قش امهنيب لب « روكذملا
 . ىوعدلا يف ءاوس امهف ءرخآلاب

 ىلع امهنم دحاو لك فلحيف ءافلاحت ةّنيب امهنم دحاول نكي مل نإف ْ
 . نيفصن امهنيب لعجيو « هل هنأ طئاحلا فصن

 « كلذ زاج ؛ هراجل وهامو « هل هنأ طئاحلا عيمج ىلع امهنم لك فلح نإو
 .روث يبأو ء دمحأو « يعفاشلاو , ةفينح يسبأ لوق هلك اذهو . امهنيب طئاحلاو

 . [ 2 :4/؟ي] ملعي فالخ الب «رذنملا نباو

 مل نإ « هرك مآ بحأ ؛ كلذ ىلع ربجيو « هرادج يف ابشخ لخدي نأ نم هراج عنمي نأ دحال لحيال (” ش
 . مهنم اقافتا ناكف « ةباحصلا نم فلاخم امهل فرعيالو , ةريره يبآو ءرمع لوق وهو « هل نذآي

 ١708 م . ملعي فالخ ريغب هلمح نع هفغضل طئاحلاب رضي ناك اذإ زوجيال كلذ نآ الإ
 .81/هف ؛ه0/4ي

 - هال



 ثرإ

 ثيراؤم :ر

 ٍْ ضرأ
 تاوملا ىيضارألا ءايحإ -

 تاوملا ءايحإ :ّر
 ضرألا عيب -

 (هوود- هك

 ضرألا راجئتسا -

 ةييلإ

 ضرألا فقو -

)447) 

 ةحوتفملا يضارألا جارخ ذخأ -

 جارخ :ر
 ناذثتسا

 نا ذئتسالا ةيعورشم -

 . [452/8ش] . عورشم ناذئتسالا نأ ىلع ءاملعلا عمجأ

 ناذئتسالا ةفص -4

 . الإو هل نذأ نإف «ًاثالث نذأتسيو « مّلسي نذأتسملا نأ ىلع ةمآلا عامجإ
 ش . [4:511/2 407/8ش] . عجريلف

 ءاربتسا

 يرست :ر
 ءادجتسا

 لاؤس :َر

 هسة"



 ةضاحتسالا مد ديدحت ٠-

 سيل . محرلا نم رهظي مد وه : ةضاحتسالا مد نأ ىلع ءاملعلا عمجأ

 . همد لاسو « عطقنا قرع.وه امنإو . نهل ةفورعم ةقلخ الو « ءاسنلل عبطالو « ةداعب

 ةضاحتسا وهف « ضيحلا ةدم نم رثكأ ىداقت اذإ مدلا نإف « هيلعو 1

 . نقيتملا عامجإلاب |

 49/1ب 755م 557] . ًاعامجإ ةضاحتسا ربكل ةسيآلا مد نإو
 1 .|174/اح

 تادابعلاب ةضاحتسملا فيلكت - 51١

 ءاضقالو « ضيح نمز هنأب موكحما نمزلا يف ًادبأ يلصتال ةضاحتسملا نإ '

 ءركشلا دوجسو « ةوالتلا دوجسو « ةزانجلا ةالصو , فاوطلا اهيلع مرحيو « اهيلع
 . نيملسملا عامجإ هيلعو . ىضئاحلا ىلع مرحت يتلا تادابعلا نم اهريغو

 , ةرهاطلا مكح وه ةضاحتسملا مكح نإف «. ضيحلا نمز ريغ يف امأ

 رئاس بوجوو « نآرقلا ةءارقو ء. فاكتعالاو . مايصلاو « ةالصلا يف ٠ قرفالو

 ؛ 597 257817/؟ش] . هيلع عمجم اذهو . جوزلا ءطو يف كلذكو . تادابعلا

 . |7577 (ريرج نبا نع) 545/5ع7

 ضيخلا ةرتف يف ةضاحتسملا ماكحأ -

)00) 

 ةضاخحتسملا لستغت ىتم - 35

 ناك نإو . ضيحلا نمز ىضقنا اذإ ةضاحتسملا ىلع لسغلا بجي

 . [917//؟شإ . هيلع عمجم اذهو . ًايراج مدلا

 دوال



 ٠ - ةالص لكل ةضاحتسملا ءوضو ٠ ٠

 نباو « ئثعو « ةشئاع لوق وه « ةالص لكل ءوضولا ةضاحنتسملا ىلع بجي
 ةباحصلا نم فرعي مهل فلاخمالو ,« سابع . ١

 «ةالصلا تقو يف تأضوت اذإ ةضاحتسملا نأ ىلع اوعمجأ دقف « هيلعو
 كالذ سبيل هنأ « ءوضولا كلذ يلصت نأ تدارأف ء تقولا جرخخ ىتح لصت ملف :

 ا . [5/1١٠١ط اله ءكتمم] .اديدج ًاءوضو ًاضوتت .ىتح اهل

 ةضاحتسملا ءوضو حصي ىتم -

 (ع؟مق)

 ءوضولا ضقني ةضاحتسالا مد -

(4159) 

 دادحتسا

 دادحتسالا مكح - فلن

 0 اذ *48/1ع ١7714/1ب ١ةالرم] . ةنس ٍدادختسالا نأ ىلع اوقفتا

 يملا ةناع قلخ - افا

 هلل فرعيالو ء صاقو يبأ نب دعس لف وهو ؛ تيملا ةناع رعش قلحي
 . [1؟١م] . ةباحصلا نم فلاخم

 ْ ناسحتسا
 ناسحتسالاب مكحلا -

 مك

 ةراختسا

 ' ةراختسالا ةالص :ر

 ءاعستسا

 دبعلا ءاعستسا -

 , (؟مم/له - ؟مل/(0

 - 4م لاس



 ءاقستسا

 ءاقستسا مكح -5

 . [6/١١1ش]. ةنس ءاقستسالا نأ ىلع ءاملعلا عمجأ

 ءاعدلاب ءاقستسالا -

 . [1/6١2ش] . ةالص الب ءاعدلاب ءاقستسالا زاوج ىف فالخال

 ءاقستسالل ةالصلا -

 ءاقستسالا ةالص :َر

 ةداعتسا

 هنم ذاعتسيام - :

 هليل

 ةالصلا يف ةذاعتسالا -

 ةقرض ف فففا

 ا رافغتسا

 تيملل رافغتسالا -

 (موهع)

 ةلبقلا لايقتسا

 ةلبقلا يهام -18

 هدابعو « لَو يبنلا ىلاعت هللا رمأ يتلا ةلبقلا نأ ىلع ءاملعلا عمجأ

 كالا ادهثإ ةمرككملا ةكمب مارحلا تيبلا ةبعكلا يه مهتالص يف اهوحن هجوتلاب

 اس 8 8ال



 ةالصلا يف ةلبقلا لابقتسا - 4

 يفوأ ؛ءزجعلا لاح يف الإ نيملسملا عامجإب بجاو ةلبقلا لابقتسا

 . عوّطّتلا ةالص يف وأ « ٍلاتقلا ماحتلا دنع فوخلا

 ٠ 500 "رم 1031/85ش ًاعامجإ ةلبقلا لابقتسا ةين بجتالو
 :.. |(رجخ نباو , يوونلا نع) 1550145/5ن 707/1> ١400/1ف 154/5ع

 1 ةبعكلا نياعي نم ةلبق - 7٠

 ىبلإ هجوتلا هيلع ضرفف , ةبعكلا رصبأ نم نأ ىلع نوملسللا قفتا

 . تيبلا نيع

 . ةبعكلا تاهج عيمج ىلإ ة ةالصلا . زاوج ىلع عامجإلا دقعنا دقو

 ىلع ردسقي ثيحب ةكمب ناك ول ًامرما نأ يف ةمألا نم دحأ نيب فالخالو

 دجسملا ضاعبأ ىلإ اهنع ًادماع ههجو فرضف « هتالص يف ةبعكلا لابقتسا

 كلذ زاجتسا نإ هنأوع ةلطاب هتالص نإف « هلخاد نم وأ . هجراخ نم مارحلا

 ة/هن ؟47/1ف 58/1 ي؟1/1ط1 ءكالدك 8”ه1م١19/1ب] .رفاك

 ْ ' .٠ [(رجح نبا نع)
 ٠  ةلبقلا ديدحت ١-

 يف هجوتي نأ ء برق وأ ءدُعَب , ةبعكلا نع باغ نم نأ ىلع اوعمجأ
 ٠:لايجلاو , موجنلا نم اهتهج ىلع لالدتسالا نم هيلع ردق امب اهوحن هتالص

 . هيلع عمجم ةلبقلا ديدحت يف داهتجالا اذهو . اهريغو « حايرلاو

 ةهيلعو 2 داهتجالا هعم زوجيالو 2 ةلبقلا ديدحتل هذامتعأ بجي بارحما نإو

 ': : [(غابصلا نبا نع) :7١7/8 784/1ع101١1] . "'نيملسملا عامجإ
 ٠ ٠ 7  ةلبقلا ةعس - 7

 تناك نميف ةلبق برغملاو . قرشملا نيبام نأ يف ملعلا لهأ نيب فالخال
 رئاسل نإو . برغملاو قرشملا نيبام ةعس ىف وهف « ةرؤنملا ةنيدملا ةلبق لثم هتلبق

 هنورقيال ثيحب اهب نوراملا رثكي ةريغض ةيرق يف وأ «ريبك دلب يف نوكي نأ طرشب بارحما دمتعي امإ '"
 202[ /*ع] . هدامتعا زجي مل اهب نوراملا رثكيال ةريغض ةيرق يف ناك نإف . اطخلا ىلع

 - وو وادع



 ٠١714 ك]. كلذ وحنو ؛ لامشلاو بونجلا نيبام ةلبقلا يف ةعسلا نم نادلبلا

 . [(ربلا دبع نبا نع) ١59/5 ن ل57١. -

 ةلبقلا ريغ ىلإ ةالصلا - 379

 ريغل وأ ؛ لاتق ريغل ةلبقلا نع . ًانايسن وأ دمع فرحنا نم نأ ىلع اوقفتا

 ضرتفاام ريغل وأ ء فاعر لسغ ريغل وأ , ءوصولا نايسنب وأ « بلاغ ثدح لسغ

 كاسمإ وأ ءرانلا ءافطإ وأ ء. سانلا نيب حالصإ وأ ء فورعملاب رمأ نم ءرملا ىلع

 . ةدساف هتالص نإف ؛ "هاركإ هريغل وأ « هلام نم تئاق ءيش

 ؛ نيميلا ىلع اهلعحو « اهرابدتساو « ةلبقلا نع فارحنالا دمعت نإو اذه

 «رئابكلا نم ةريبكو « ةالصلل لطبم هلكو ؛ مكحلا يف ءاوس « لامشلا ىلع وأ

 . مالسإلا لهأ نم دحأ دنع كلذ نيب قرفالو

 نإو « يلصي هنإف  ةالصلا ترضحف ؛ ًامزهنم ناك نم نأ ىلع اوعمجأ دقو

 . ةلبق ريغ ىلإ ناك

 مث « ةلبقلا ديدحت يف داهتجا الو ؛ رمت ريغب ىلص نم نأ ىلع اوعمجأ دقو

 اهديعي نأ هيلعو ؛ ةدساف هتالص نأ « هتالص يف اهتهج لبقتسي مل هنأ هل ناب

 7١ تاج 11/1 ب11 ا ا ؟ه7م 74رم] هدعبو « تقولا يف

 (؟ههأ)

 ءانمتسا

 ءانمتسالا مكح -

 هب هرشابي نأ هل لحي امب ءانمتسالا رشابي نأ ناسنإلل نأى لع اوعمجأ

 .[137/1خ]

 لسغلا بجوي ءانمتسالا -

)994( 

 *١1/؟ع] . قافتالاب ةالصلا ةداعإ همزلي هنإف  اهركم اهنع ههجو ناسنإ لوحف : ةلبقلا ىلإ ىلص نم ''

 . [(ينيوجلا نع)

 -تأيرأاس



 ا راثنتسا

 ظاقيتسالا دلع همكح - 6

 . [178/1ن] . قافتالاب ظاقيتسآلا دنع راثنتسالا بجيال
 ' : ءوضولا يف ف راثنتسالا -

 (4غ:5)

 ءاسجنتسا
 ءاجنتسالا مكح - 5

 . |ةاراحإ اعامجإ ةالصلا دري مل نمث ءاجنتسالا بجيال
 ةجاحلا ءاضق ناكم - 73177

 دجسملا اذع ناكم يأ يف نازئاج طئاغلاو « لوملا ؛ ْنأ ىلع عامجإلا
1370| . 

 يلختلا هركي نبأ - فيي

 ءرامشلا طقاسمو . قيرطلا يف هنع يهنمو « هوركم ؛ طوْعتلا وأ « لوبتلا نإ
 7/1١ 14/7 وكم هيلع قفتم اذبهو.ءاملا يراجما
 . [(يوونلا نع

 ني عضوم يف لوبلا -

 ذرتيال ىتح نيل عضوم يف لوبي نأ بحتسي هنأ ىلع قفتم
 ْ .[13/؟]

 : يلختلا نيح سدقملا تيب لابقتسا - 3

 ءًاضيأ هرابدعسا مرحيالو . طئاغالو , لوبي سدقملا تيب لابقتسا مرحيال
 4/١ ف محا ع]: 0 عامجإلا كلذ ىلعو ٠ ءارحضصلا يفالو « ءانبلا يفال

 . [(يباطخلا نع) ؟ف/1ن (يباطخلا نع)

 شش

 ,ضعبو: يرهزلاو ؛ ءاطعو « نيريس ناو . يعخنلا ميهاربإ لابقتسمالا ميرحتي لاق دقف .رظن هبف ١(
 . |(رجح نبا نع) 74/١ ١/44١فإ . ةيديؤلاو « هللاب روصتملاو « ةيعفاشلا

-١.9- 



 يلختلا دنع بحتسيام - 79

 : ةجاحلا ءاضق دارأ نمل بحتسي

يلا هلجر ءالخلا لوخد دنع مدقي نأ - ١
 هلجر جورخلا دنعو « ىرس

 . هيلع قفتم اذهو « ىنميلا

ثئابخلاو ثبخلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا : لوخدلا دنع لوقي نأ - ؟
 » 

 . هيلع عمجم اذهو . ءارحصلا يف مأ « ءانبلا يف ناكأ ءاوس

 . بجاوب سيلو « قافتالاب ضرآلا نم وندي ىتح هيو عقريال نأ - *

 « 46:84 485/1ع]. قافتالاب ةجاحلا ءاضق دنع دوعقلا ليطيال نأ -

 . ذيل 955

 يلختلا دنع مالكلا - لا

 . هوركم وه افإو  ةجاحلا ءاضق دنع مّرحم ريغ مالكلا نأ ىلع عامجإلا

 ٠ [(يدهملا نع) 7١7 7ه/لن ؛ ثم ةك/1ع]

 ءاجنتسالا هب لصحيام - 7م

 2 قرخلاك ءرهاطظط لكيو رجحلاب لصحي ءاجنتسالا نأ ىلع اوقفتا

ج وأ ءًاسجن وأ« ًاعيجر وأ« ًاماعط نكي ملام « ءاملاو بشخلاو
 وأ «ًامظع وأ « ًادل

 . ةممح وأ « ًامحف

 « ثورلاب ءاجنتسالا نع ىهنلا ىلع ملعلا لهأ دنع لمعلا نإو

 لب « هنع حصي سيل اذهو رجحلا ريغ دواد زوجي مل : ليقو . "'ماظعلاو

 .زاوجلا هيهذم

 . ًاعامجإ راجحأ ةئالثب عورشم وهو
 نيب عمجي نأ لضفألا نأ ىلع راصمألا ةمثأ نم ىوتفلا لهأ عمجأ دقو

 مث« هديب اهترشابم لقتو « ةساجنلا فختل ًالوأ رجح ا لمعتسيف « رجح او ءاملا

 .٠ ءاملا لمعتسي

 امهادحإ : دمحا نع ناتياور امه نافورعم نالوق راجحالا ريغب رامجتسالا زاوج يف : ةيميت نبا لاق ''

 . [؟ .[١ زيزعلا دبع نب ركب يبآو رذنملا نبا رايتخا يهو «رجحلاب الإ عئزجيال

 . ةممح ةدحاولا . راتلا نم قرتحاام لكو « محفلاو  دامرلا : ممحلاو

 تورط



 . ملعلا لهأ نيب فالح الب ًاضيأ
 , نأو « ببيطأو ,رهطأ ءاملاب ءاجنتسالا نأ ىلع نوعمجم مويلا ءاهقفلاو

 , .رضحلاو ءرفسلا يف زئاج اهب ءاجنتسالا نأو ؛ ةعشوتو « ةصخر راجحألا
 ا حبسم ضخخش ءاج مث « هامرو ؛ رجحلا نم دحاو فرطب يجنتسملا حسم ولو

 ٍ . فالح الب امهأزجأل ءرخآلا هفرطب
 ١ -١؟هك 1/١8ب ؟١رم] . عامجإلاب ءاوس كلذ لك يف ناليبسلاو

 : «ينزملا نع) ٠١ 4/7571 91/4/6-87ش ماد م1 تما اما
 ' . [(يدهملا نع) ١40/1ن :4 77/1١ ح١/غ؛ ١ ف 147/1 ي (دفاح يبأو

 0 ديلاب ءاجنتسالا ةرشابم -
 ش «مارح : كلذ وحنو , ةراجحلاوأ ؛ ءاملا ريغب ديلإب ءاجنتتسالا ةرشابم نإ

 : . [١/107ف] . ىنميلاك كلذ يف ىرسيلا ديلاو ء فالخ الب ئزجيالو

 1 ش اهب ئجنتسي ىرسيلا ديلا - 6

 نيميلاب ءاجنتسالا نأو ء ىرسيلاب ءاجنتسالاب رمألا ىلع ءاملعلا عمجأ
 ه6 نور ن و444 - "94948 ك 51/١ تاا/*/"نشإ. هنع يهنم
 0 . [(يوونلا نع)
 | 1 ةساجنلا رثأ نع وفعلا - 5

 ريغب ةرورضلل هنع ىفعي هنإف « ءاقنإلا دعب ةساجنلا نم رثأ ىقب اذإ
 تت ملعي فالخ

 : ءاجنتسالا بجويالام - 317

 سلو «, مونلاو  حيرلا نسم ءاجنتسالا بجيال هنأ ىلع ءاملعلا عمجأ
 +: ١[ 4 ه١ ي 8١٠/؟ع]. بجي هنأ ةعيشلا ضعب نع.ئكحو . ركذلاو« ءاسنلا

 ْ : فارسإ
 ةراهطلا ءام يف فارسإلا نع يهنلا -

 (عول - 016)

 ْ زاج ءاملا ىلع رصتقا نإو « ةباحصلا عامجإب زاج رجنحلا ىلع رصتقا نإف

 -ا١ وعاد



 مالسإ
 ناميإ

 مالسإلا الإ نيدال - <08

 ةناحبس هللا هضرف يذلا نيدلا وه مالسإلا نأ ىلع عامجإلا دقعنا

 عئارشلا عيمجل خسان هنأو « هاوس هلل نيدال هنأو « نجلاو سنإلا ىلع ىلاعتو

 . عامجإلاب رفك كلذ فلاخ نمو . ًادبأ هدعب نيد هخسنيالو

 ىرصخأ ةّلم ةيأ وأ « ليجنإلا وأ « ةاروتلا هب تءاج امب مزتلا نم نإف « هيلعو

 "١ ١7 رمإ. عامجإلاب كرشم رفاك وهو « كلذ هنم لبقيال نآرقلا بتي ملو

 . [190/8ف ١٠همم

 مالسإلاب كشلا -

10 -4105) 

 مالسإلاب سنإلاو نجلا فيلكت -
4 

 مالسإلا ناكرأ - م ٠

 ؛ سمخ اهيلع ينب يتلا هناكرأو . نيدلا ةدمعأ نأ ىلع نوعمجي ءاملعلا

 . [178ك] . ناضمر موص « جحلا « ةاكزلا ءاتيإو « ةالصلا ماقإو « ناتداهشلا

 مالسإلا ملعت - ٠

 لك ىلع نيع ضرف . اهتامدقمو . ةسمخلا مالسإلا ناكرأ مّلعت نإ

 . عامجإلاب فلكم

 ىلع ضرف . داهتجالا ةبترم غلبي ىتح , كلذ ىلع ةدايزلا مّلعت نإو
 . [7-١/4ح] . فالخ هيف ظفحيالو « ةيافكلا

 ملسملاوه نم - 4١"

 نيد ريغ نييد لك نم ئربتم هنأ نلعأ نم وه ملا نأ ىلع اوقفنا

 . و هللا لوسر دمحم اهب ىتأ امك اهلك مالسإلا ةعيرشب دقتعم هنأو , مالسإلا

 -اوؤو.ه-



 : اذإ « دبعلاو «رحمباو « ىشنالاو ,رككذلا كلذ يف يوتسي « ديحوتلا ةداهش رهظأو

 38 . ملسم هنأ لقعيو . ًاحيحص ؛ اغلاب ناك

 رسم ولو« مالسإلا رهظأ نم ىلع ةرهاظلا ماكحألا ءارجإ يف فالخالو

 . [175/17لف ١4 4ام 1898.95١ م١ ؟ا/رم] . رفكلا

 : مالبسإلا همزلي نم - ؟4"

 : مالسإلا همزلي رفاكلا نأ ىلع اوقفتا
 ْ . ناركس ريغ « لقاع « غلاب وه « هرايتخخاب - ١

 | هل نكي مل نإ همعوأ « هدج مالسإب وأ « هغولب لبق هيوبأ م السصإب - ؟

 0 .اوملسي مل مأ : هبارق ملسأأ ءاوس « بأ

 ْ يأ مالسإب ًاملسم نوكيال هنأ ىلع اوعمجأ دقف « ًاغلاب ناك نإف
 ْ . هيوبأ نم

 ش ؛ مالسإلا لقعي نأ همالسإ ةحصل ط .رتشي هنأ يف فالخالو
 ادنمحم نأو« هل كيرشال هير يلاعت ع هللا نأ ملعي نأب كلذو

 . هلوسرو هدبع

 , هنأ ىلع اوقفتا دقف امهدحأ وأ « هاوبأ ملسأف« ًاغلاب ناك نإ امأ

 20 هارمإ .' ”هيوبأ نع ًادرفنم رسألاب عقو دق هغولب لبق ناك اذإ - نإ

 1 . [1ه4/4 : هدا/مي هك 41١ام 8 11ا/

 ةلبقام بجي مالسإلا - ؟5*

 أ نإ رفاكلا ذخاؤي الق« « هلبقام بجي مالسإلا نأ ىلع ةمألا تعمجأ

 1 لا رف نمالو« تادايعلا نم هتافام ءاضق همزليالو« ' ”هزفك لاح لمع امب

 ١ . هرفك لاح يف

 نس ماء عم م بأ عم يبس ءاوس دلو ملسم هيف بوخا هأ فص نم يبس نم 0
 : . 8 ةباحصلا نم فلاخم هل فرعيالوم رمع لوق وهو , امهنود

 ناك أمب ذحلاؤيال ملسأ نم : لوقي ةفينح ابأ نآ ينغلب : لاق هنأ دمحا نع لقنام عامجإلا ىوعد عفدي '"

 ذخاؤيال مالسإلا يف نسحآ نم» : 8 هللا لوسر لاق : دوعسم نبا.ثيدحب هيلع در مث , ةيلهاجلا يف
 رفاكلا ناك يتلا بونذلا:نآ هيفف . «رخالاو لوآلاب ذخخأ مالسإلا يف ءاسآ نمو « ةيلهاجلا يف لمع امب

 : نف يميلحلا بهذ اذه ىلإي . اهب ذخاؤي هنإف« « مالسإلا يف اهيلع رصأ اذإ هتيلهاج يف اهلعفي

 . [7١/175ف] ةيعفاشلا

 هدايوكال



 هنإف . صاصق وأ« نيد هيلع ناك نإ هنأ ىلع اوعمجأ مهنأ الإ

 . همالسإب طقسيال

 للشقي هنإف « ملسأ م ؛ «ًارفاك لتقول رفاكلا نأ ىلع اوعمجأ دقف .هيلعو

 نباو « يباطخلا نع) 374. 7١/727؟ف]. هرفك لاح يف هلتق يذلا رفاكلاب

 . 1١[ 55/8 ءاله ال ١ ش 154/7عالا/4 01/1 ي (لاّطب

 نيملسملا ةدحو -

 (؛31)

 نيدلا ىلع ةداعملاو ةالاوملا ءانب - 5

 [0٠5/هح] . ًاعامجإ ناتبجاو نيدلا يف ةاداعملاو « ةالاوملا نإ

 ملسملا مد ةمصع - 6

  انداهم الو ًايمذ الو. ًاملسم لتقي مل يذلا ملسملا مد ةمرح ىلع اوقفتا

 ءدقعبالو , ءطوب هيبأ ةأرما حكتالو؛ هتعيرحب ىنزالو ء نصحم وهو , ىنز الو
 ركنأالو « 4 يبنلا باحصأ دححأ بسالو « برحلا رادب قحلا الو . طالالو

 طيلالو ؛ يغبلا لهأ نيب دجو الو  كلذل ًاراتخم . برحلا لهأ نكاس الو ردقلا

 دحالو ءاهتقو جرخ ىتح ًادمع ةالص كرتالو ءرحسالو , ةميهب ىتأ الو « هب
 « تارم عبرأ ةقرسلا يف ٌدحالو ؛ ةعيبارلا برش مش تارم ثالث رمخلا يف

 ضرألا يف ىعسو « دتراالو . ةعدب ثدحأ الو لي هلوسر الو هللا بسالو 1

 ١|. حام 1١5-١١8 الرمإ . جحلاو موصلاو , ةاكزلا كرتب رهاجالو , ًاداسف

 نيملسملا ءامد يواست - 5

 . ١[ ؛"ام] . مهؤامد افاكتت نيملسملا نأ ىلع اوعمجأ

 ملسملا ءاذيإ - 0

 . هب ىذؤي نأ ىلاعت هللا رمأام ريغب ملسملا ىذأ لحيال هنأ يف فالخال

 الب هرارسضإو « ملسملا ميلأت اهب حابتسيال . كشلاو , ةمهتلاو . سدحلا درجم نإو

 . 1٠١ الن 7777م] فالخ

 هس ؤ ول



 هب ءوسلا ةدارإو .:ملسملا راقتحا -

 ' كنلذ ريتو ٠ هب هوركملا ةدارإو , ملسملا راقتحا ميرحت ىلع , ةمألا عامجإ نإ

 ٠ : اهمزعو , بولقلا لامعأ نم

 45/١ أ ةنسْلا لهأ نم دحأ نم فالح الب ًارفك سيل كلذ لعف إو
 1 1 . 54١1م

 ملسملاب ءوسلا نظ - 8

 | ثيح ليوأتلا بوجو ىلعو ؛ ملسم اب ءوسلا نظ'حبق ىلع عامجإلا نإ
 ْ .: |1849 - عةاراهح] . نيكمأ

 ملسملا لام ةمرح - "6.

 . ىلاعت هللا اهحابأ ثيح الإ . نيملسملا لاومأ ميرحت ىلع اوعمجأ

 نب ء ءيشث يف نيملسملا ىلع رشعال هنأ ىلع اوعمجأ دقف « كلذ ىلعو
 : ١|. ؟ 8 ىحامإ. مهضرأ تجرخأام ضعب يف الإ « مهلاومأ

 ٍْ برح نود دلبلا مالسإ - فحل

 مهول نأ ءاورهقي ان لس هلأ هلع لسأ ضر لك أ ىلع اومجأ
 [همام] . نيملسملا ماكحأ مهماكحأو , مهل

 , برحلا لهأ مالسإ -
 () هو - 1 ؟هن- ؤ؟هرب -ل ه5 2 1 ؟هم - ١؟64)

 ةمذلا لهأ مالسإ -

 , ( "هم - ممم

 ريسألا مالسإ -

50 

 مالسإلا دنع لسغلا -

 م10

 -وؤ يوما



 مالسإلا ىلع دترملا هاركإ -

 (ل519)

 رافكلا ةحكنأ يف مالسإلا رثأ -

 (1505- 56 -ع511)

 ملسملا نم رفاكلا ثرإ يف مالسإلا رثأ -
 (مموعق)

 مسا

 ريغصلا ىمسي ىتم - 6
 . ةيمستلا قحتسا دقف « لايل عبس هل تضم اذإ دولوملا نأ ىلع اوقفتا

 .[5١؛رم]
 حابملاو بحتسملا مسالا - ؟8

 دبعك « لجو زع هللا ىلإ ةفاضُلا ءامسألا ناسحتسا ىلع اوقفتا
 مسا نكي ملام « كلذ ىوس مسا لك ةحابإ ىلعو « كلذ هبشأ امو ؛ نمجرلا

 وأ ءدّلخ وأ « كلام وأ  مَكَحلا وأ ء محّروأ  برح وأ  ةرم وأ « كلم وأ « يبن

 وأ ءزيِزع وأ ء يصاعلاوأ مرض وأ « باهشوأ «رفنوكلا وأ « عدجلالا وأ « نزح

 « عفان وأ . حلفأ وأ ٠ حاجن وأ . عجطضملا وأ « لآبح وأ « بارغ وأ « ناطيش وأ « ةدبع

 . اهيف اوفلتخا مهنإف « هرب وأ « ةيصاع وأ « ةكرب وأ «راسي وأ

 عامجإ هيلعف ؛ حلفأو ءراسيو « حابرو « عفان مساب هكيلام لجرلا ةيمست امأ
 هكولم يراصنألا بويأ وبأو « (اعفان) هكولمت رمع نب هللا دبع ىمس دقو . ةجحلا

 -84١رم] . راصنألاو نيرجاهملا نيب ركنم امهيلع كلذ ركني نأ ريغ نم «حلفأ»

 .[178/5-18ه م

 ءايبنألا ءامسأب ةيمستلا - ه4

 رمع الإ « مالسلا مهيلع ءايبنألا ءامسأب ةيمسّتلا زاوج ىلع ءاملعلا عمجأ
 . [147ا/8ش] . هنع ىهن هنإف باطخلا نب

 -ؤ.موؤد



 ْ هللا ريغل دّبعمْلا مسالا - نو
 | دّبَعو , ىّرَعلا دبعك « لجو رع هللا ريغل دبعم مسأ لك ميرحت ىلع اوقفتا 7

 ..[ه؛رم] بطلا دبع اشاح كلذ هبشأ امو « ةبعكلا دبعو « ورمع دبعو « لبه

 : مسالا ميخرت - "هك

 هبحاص كلذب داَكَي ملاذإ صَقَتنْلا مسالا ميخرت زاوج ىلع اوقفتا
 . [؟ةدرقع]

 نانئسأ

 نانسألا فيظنت -

 كاوس :ر

 نسلا علق يف صاصتقلا -

 فشلا

 ريسأ

 رسألا عقي نم ىلع - ؟010

 55 ةباحصلا لعف وهو «هيخ ىلع عقي امك « يبرعل ىلع رسألا عقب

 0 : |(ضعبلا نع

 ْ ."نامأ كانه نكي مل اذإ «ريسألا تق زاوج يف نيملسملا نيب فالخال
 لشقيال هنأ ىلع اوقفنا دقف « رافكلا مهقحلف « ىرسأ نيملسملا يديأب ناك نإ امأ
 ردقي مل نإ نإ مهنيد لهأل نوكرتن مهنأو « ةأرما وأ:« ًاريغص ناك نم ىرسألا نم

 ا ياي رم ١/١717بإ] . مهصيلخت ىلع نوملسملا

 ا ريسألا قاقرتسا - 4

 1 ًانييش؛ ىشنأ وأ ناك ًاركذ ءريسألا دابعتسا زاوج ىلع ةباحصلا عمجأ

 .فالخ هقاقرتسا يسفف « بسهارلا الإ ًارسيبكوأ ًاريغص ,ًايبصوأ

 70 كةر/ابإ

 . |(يميمتلا نع)١/874بإ . ريسالا ْلتق زوجيال هنآ ىلع ةباحصلا عامجإ 0
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 ىرسآلا عيزوت - 360

 مهنإف ٠ لاملاب مهؤادف مأ 2 مهقاقرتسا ىرجأ ءاوس . ىرسألا نأ ىلع اوقفتا

 كلنلو . نيماغلا نيب يقابلا مسقيإ مل مامإلل سمخلا « ةمينغلا رئاسك نومّسَقُي

 راد ىلإ اوزرحأ ىتم مهيلع ْنُمَي نأ مامإلل سيل هنأ ىلع ًاعيمج اوعمجأ دقف

 . [8//109ي 41/5١خل١ ؛رم] . ةمينغ اوراص مهنأل مالسإلا

 يبسلا يف لهألا نيب قيرفتلا - 5١

 نيبو  هدلوو « دلاولا نيبو ء اهدلوو « ةدلاولا نيب « يبسلا نيب قيرفتلا نإ 2
 « ةباحصلا نم ملعلا لهأ دنع لمعلا هيلعو . زئاج ريغو « هوركم ةوخألا ؛

 .[4/١101ي 1٠١-1١6 4ام (كلام نع)٠48 177/7خ 7937/5ت] . مهريغو

 اهجوزو . ةيبسملا نيب قيرفتلا - 7
 « ةمسقلا يف يبسلا يف اناك اذإ اهجوزو « ةأرملا نيب قيرفتلا يف سأبال

 نأ وأ ءرخآ لجر مهس يف ةأرملاو ء« لجر مهس يف جوزلا ريصي نأب كلذو « عيبلاو
 . [177/؟خ] . حاكنلا ىلع ناجوزلا ىقيبو ءرخآل ةأرملاو . ناسنإل جوزلا عابي

 ريسألا عيب - 3"

 عيب نوهركيو « ًاسأب برحلا لهأ نم ءاسنلا عيبب نوريال نوملسملا ناك

 . [(يعازوألا نع) ١45/7 خ] . نيملسملا ىراسأ مهب ىدافي نأ الإ ء لاجرلا

 ةينيدلا ريسألا ةيرح - 45

 [١؟١رم] . هنيد ةقرافم ىلع ربجيال غلابلا يباتكلا ريسألا نأ ىلع, اوقفتا

 هريغ نم ريسألا ثرإ -
0944 

 ةيبسملا ءطو - 6

 . عامجإلاب زئاج اهمالسإ لبق جوزلا تاذ ريغ ةّيبسملا ةرشابم
 يه تملسأ وأ , اهجوز لتق نإ لحت اهنأ ىلع اوقفتا دقف « جوزلا تاذاامأ

 . ةدعلا يضم دعب كلذو . اهجوز نود

-151١1١- 



 . عضت ىتح أطوت ال اهنأ ىلع اوعمجأ ٍدقف . لماحلا امأو

 ١ 44/؟ب] . ةهبشلل اعامجإ هيلع دح الف « ةمسقلا لبق ةيبسملا ئطو نمو
 . [ادهرك كلل 451/5 ج ؟91:-1549/هت1941م.1155رم

 حاكنلا يف رثؤيال نيجوزلا .يبس -
)555( 

 حاكنلا يف اهدحو ةأرملا يبس رثأ - 7

 ش راذ ييف ميقم جوز اههلو « لجر كلم يف تعقو اذإ ةأرملا نأ ىلع اوعمجأ
 ! . ءاربتسالا دعب اهؤطو اهكلام لحو , خسفنا دق اهجوز حاكت نأ « برحلا

 .[؟هه/4ي ل١1 1ام]

 .ريسألا مالسإ - 361/

 . قرع امنإو . لتقيال ملسأ اذإ ريسألا نأ ىلع اوقفتا

 .[9/5١١ف ١١ةرم]

 ملسملا ريسألا ءادق - 4

 . عامجإلاب زئاج نيملسملا ىرسألا ءاذف

 وذعلا نم هسفن يدفي نأ نيملسملا نم ريسألل نأ, ىلع اوعمجأ دقو

 ” مابو/١بإ

 ءادفلا لدب عفد -

 برحلا لهأل « حالسلا ريغ رخآ ءيش يأ وأ « لاما ءاطعإ نأ ىلع اوقفتا
 : . بجاو « ىرسألا كفل

 : نأ ريغ نم هنم سفن بيطب ءادفلا ودعلل ملسملا ريسألا نمض نإ هيلعف

 يغب نأ هيلع نأ ىلع اوقفتا دقف « كلذ ىلع هليبس اوُلَخف « ءادتفالا ىلع هوهركي
 ش . نمض ام مهعتم هل لحيالو . مهل نمض امب

 . لاب هرمأب نيملسملا ىرسأ نم ًاريسأ ىرتشا اذإ لجرلا: نأ ىلع اوعمجأو

 اهه/5خا؟؟رم]. هيلع كلذب عجري نأ هل نأ ء هرمأب لاملا عفدو « مولعم

 . 17١/4 يادام

 -1و99-



 ريسألا ةالص -

 رفاس نإو . ميقملا ةالص يلصي ريسألا نأ يف ءاملعلا نيب فالخ ملعيال
 [8185ك] . رفاسملا مكح ذئنيح هل ناك « هب رفوس وأ

 ملسملا ريسألا بره -

 نأ هلق « برهيال فلحف « ملسملا ريسألا اوهركأ ول ءادعألا نأ ىلع اوقفتا

 . هركم هنأل هيلع نيميالو ء برهي
 لعفف . مهنم لتقيو « مهيرارذو . مهئاسنو « مهلاومأ ذخأ ىلع ردق نإؤ

 . [187/7خ 475/7ش] . زئاج لالح هنأ ىلع اوعمجأ دقف « كلذ

 ملسملا ريسألا ةجوز حاكن - 7

 . هتافو نيقي ملعي ىتح مكنتال ملسملا ريسألا ةجوز نأ ىلع اوعمجأ

 .[95/8يمكامإ

 ةمذلا لهأ رسأ - 7077

 ضقنتال مهتمذ نإف « ةمذلا لهأ نم برحلا لهأ هرسأ نم نأ ىلع اوقفتا

 . اراتخم برحلا رادب قحلي مل ام كلذب

 . مهقاقرتسا زوجيال هنأ ىلع اوقفتا دقف « ىرسألاب نوملسملا رفظ نإف
 .[؟ال/9يدرم]

 دترملا رسأ -

 ك1

 ةيرشأ

 رمخ « برش :َر

 عانطصا

 عانطصالا ملح - 5

 [598/# ح]. هب نيملسملا لمعل زئاج عانطصالا

 دووم -



 1 ةيحضأ

 1 ' ةيحضألا مكح - لله

 ابهنكلو « ةبجاوب تسيل يهو . ةعورشم ةيحضألا نأ: ىلع نوملسملا عمجأ

 اذه ىلعو , اهب لمعي نأ بحتسي ملسو هيلع هللا ىلض لوسرلا ننس نم ةنس
 « يذمرتلا نع) 70 ١٠/17ف 519/8ت 47 5/9ي] . ملعلا لهأ دنع لمعلا

 . [(يدهملا نع) 71١/4 نه/١1١9 ٠١١ ح (مزح نباو

 ناؤيحلا نم هب ىحضي ام - 35

 وأ ءرقبلا:وأ « لبإلاب الإ ةيحضتلا حصتال هنأ ىلع ءاملعلا عامجإ نإ

 ننب نسسحلا لاقو . "كلذ ريغ ناويحلا نم ءينش ئزجيال هنأو زعاملا وأ « نأضلا

 . دحاو نع يبظلابو . صاخشأ ةعبس نع شحولا ةرقبب ةيحضتلا زاوجب حلاص
 91//م (ضعبلا نع) 704/8ع3181/8ش] . شحولا رسقب يف دواد لاق هبو
 .[١/415ب (ضعبلا نع)

 هب ىحضملا ناويحلا ةفص - 0
 ءرشقبلاوا لبإلا نم ةيحضألا يف ئزجيال هنأ ىلع ةمألا تعمجأ

 . عذجلا الإ نأضلا نمالو 2 يلا الإ ءزعاملاو

 «اريمع نبا لاقو. ”عامجإلاب ئزجيال هنإف نأفلا ريغ نم عذجلا امأ

 ؛ لبإلا, نم عذجلا ئزجي هنأ ءاطعو يعازوألا نعو نأضلا نم ئزجيال يرهزلاو
 :. نأضلاو «زعملاو .رقبلاو

 717:9 /8ع]. عامجإلاب ىشنألابو ءركذلاب ةيحضتلا حصتو

 1511-1117 117/0 تاما 0141/4 1/5/4 لش (ضايع نع)

 419 ١4107:754/1ب 68١رسم ل701 - 11 تا

 ش . |(يوونلا نع) 7١1/هن:(ضايع نع) 1؟/١0٠1ف

 نم فلابخم كلف يف هل فرعيالو ؛ كيدب تيحضول يلاآ ام: : هلوق لالب نع حص دقف ؛ ءيشال اذه
 . [999/م] . ةباحضلا

 .[١1ه/هذ 1 فإ. عامجإلا لفن بيرغ ''

-39594- 



 هب ىحضملا ناويحلا يف بحتسي ام - 8

 « اهلمكأ رايتخاو . ةيحضألا ناسحتسا بحتسي هنأ ىلع ءاملعلا عمجأ

 . اهنول ناسحتسا ىلعو . اهبيطأو

 . قافتالاب نرقألاب ةيحضتلا لضفيو

 هيلعو . حلمألا مئث «رفعألا مث ء ضيبألا ةيحضألا يف لضفيو

 ١١١ كاو/ه ن 777/4 حج 717/4عامم -1842185/8ش]. عامجإلا '

 . [(ىبحي مامإلاو « يوونلا نع)

 بيعملاب ةيحضتلا - 7309/4

 وأ ء ىمعلا وأ «روعلا نّيبلا ناويحلاب ةيحضتلا زوجيال هنأ ىلع اوقفتا

 . اهرثكأ وأ ءنذألا عوطقملا وأ ء فجعلا وأ ء ضرملا وأ : جرعلا

 . ملعي فلاخم الب ئزجت اهنإف . يصخخلابو ءاقرخلاب ةيحضتلا امأ
 . مجألاب ةيحضتلا زاوج ىلع ءاملعلا عمجأ دقو

 جرعو . فيفخ ضرم هيف امب ةيحضتلا زوج يف ملعي فالخالو
 بهذ دق ناك وأ ء فيفخ لازهو « ةريسي تناك اذإ نيعلا يف ةطقنو « فيفخ

 - -5١501 511؟08- ”١5؟هال ك !*"هرمإ.بسنذلا نم ريسي ءزج هنم

 فدل 0/0 ا 2 ل لال ا اا

 2033١ /هن ١٠/4ف ع 1814/8ش 457 2445244 /ه و5/7

 . [(يوونلا نع) 7
 هلكأ لحيال امب ةيحضتلا - ٠

 . ١5[ ؛رم] . هلكأ لحي ال امبو « ريزتخب ةيحضتلا زوجيال هنأ ىلع اوقفتا

 اهنود وه امب ةيحضألا ليدبت - ١
 اهلدبي نأ ةنيعم ةيحضأ هسفن ىلع بجوأ نمل زوجيال هنأ يف فالح ال

 . [14517/94ي] . اهنود وه ام

 -9ه



 ْ ةرو لتملا ةيحضألا ةراجإ - 8
 : 5-5 نيسملسملا عامجإب زوجت ال ةروثلملا ةيخحضالا ةراجإ نإ

 . [(«ضايع نع)

 ةيحضألا يف دارفنالا - 87

 دق هنأ ادحلأ اهيف كرشي مل ةيحضأ هسفن نع حبذ نم نأ ىلع اوقفت

 000 . [6١رم] . ىحض
 ةيحضألا يف كارتبشالا - 5

 !, "'عامجألاب زوجيال ءابرقألا ريغ نيب ةيحضألا يف كارتشالا نإ
 ش وأ ةاشلا:كلذ يف ءاوس . نأضلا يف كارتش شالا عنم ئلع اوقفتا دقو

 1 « هسفن نبع لجرلا هحبذي نأ ئزجي شبكلا نأ كلام نع ةياور الإ « شبكلا
 : ,يداهلا لاقو . ًادرفم ةارتشا اذإ لب ؛ ةكرشلا ةهج ىلع ال , هتيب لهأ نعو
 ْ . "ةثالث نع يزجت ةاشلا نأ مساقلاو

 ّْ نسم رثكأ نمع ئزبتال ةرقبلا ؛ ةندبلا نأ ىلع ةمألا تممجأ دو
 ١ مز ونوال ملك دكه تالوا كالت ط طك اق لا بإب نا

 م14/4 دح 181/8 (يواحطلاو يربطلا نع 64 امال
 . [(دشر نباو « يوونلا نغ ل١31 ١11ه/هن

 نينجلا نع ةيحضألا - 6

 يبأو دمحأو , يعفاشلاو ءرمع نبا لوق يف نطبلا يف امع ىحضي ال
 1 .[408/9ي] . مهل فرعي فلام الب «رذنملا نباو ءروث

 [1/١45بإ- .فالخ هيفف براقآلا-نيب امآ
 ةنسلا كلب تقف امك «رثكأ و ء سفن ةشم اتاك ذإو تيب لأ نع زمت اشلا نأ قحل "

 نع زوجتف ٠ هتيب لهآ نع لجرلا اهخبذي نأ الإ . ةعبس نع الإ ةندبلا غيزبم ال : نال كلاب كلام"
 « امهريغو « ةريره وبأو ٠ يراصنالا بويا وبآ كلذ يف امهفلسو ء.رثكأ نعو ؛ لقأ نعو ؛ دئنيخ ةعبس
 فايس هتبب لهآ نع ةاشلاب لجرلا يجضي نأ سابال : نولوقي مهو

 ه-وؤو5-



 يحضملل بحتسي ام - 5

 ذم ًائيشع هرفظو « هرعش نم ذخأي ال يحضي نأ دارأ نم نأ ىلع اوقفتا

 , [؟ا5م ١-1١64 ©*رم] . يحضي نأ ىلإ ةجحلا يذ لاله لهي

 ةيحضألا حبذ تقو - 80

 . عامجإلاب ةجحلا يذ نم رشاعلا مويلا وه ةيحضألا حبذ تقو نإ

 تقوب سيل رحنلا موي نم عبارلا مويلا دعب ام نأ ىلع اوقفتا دقو

 . مرحملا لاله ىلإ ةزئاج اهنأ نسحلل ًالوق الإ . ةيحضتلل

 دعبو ؛ ديعلا ةالص دعب اهحبذي نأ يغبني هنأ ىلع عامجإلا نإو
 . مامإلا ةيحضت

 ىلع اوعمجأ دقف ؛ ديعلا ةالص لبقو« 'رحتلا موي رجف عولط لبق امأ
 .زوجت ال اهنأ

 نع ةياور الإ « راهن عرشي امك ًاليل عرشي حبذلا نأ ىلع اوقفتا دقو ء اذه

 31 ا سا الا ف يل ىف تف ًاضيأ دمحأ نعو « كلام

 ٠١4/8 ع (رتنملا نبا نع) 177/8 ش ١68 رم هلام 7١8560 - ١7ه

 . [(رذنملا نبا نع) 1714/6١ن ١١/5ف (رذنملا نبا نع)

 ةيحضألل مامإلا كرت -

 نع طقسمب كلذ نكي مل ًالصأ رحني ملول مامإلا نأ هيلع عمجملا لصآلا
 . ١77/4[ ط] . ماعلا كلذ يف رحنلا نم مهل عنامب الو ءرحنلا سانلا

 ةيحضألا حبذ ىلوتي نم -

 . هيلع عمجم اذهو  هسفنب ةيحضألا حبذي نأ لضفألا

 . نيملسملا نم هريغ لُكَوي نأ هل نأ ىلع اوقفتا دقو

 « هأزجأ لعف نإف . حبذلاب ملسملا مِهّلُكَوي نأ ًاهيزنت هركيف , باتكلا لهأ امأ

 . اهزاوج مدعب كلام نع ةياور الإ ةفاك ءاملعلا دنع ملسملا نع ةيحضتلا تعقوو .

 . ديع ةالص هيلع سيل نم ىلع لومحم اذه (')

 1١و



 نآل « يجضي ْنِّمَع حبذلا دنع لوقي نأ ىلإ جاتحي ال ليكولا نإو ؛ اذه
 عهال/ةي ١/174ب 186 119/8 59١رف].فالخ الي ئزجت ةينلا

 . [(يوونلا نع) ١١١ /هن 7 /4ع

 ةيحضألا حبذ ةيفيك - 56

 - «رسيألا بناجلا ىلع اهعاجضإب نوكي ةيحضألا حنبذ نأ ىلع اوقفتا
 , نيكسلا ذخأ يف هيلع لهسأ نوكيل نميألا بناجلا ىلع هلجر حباذلا عضيف
 .راسيلا هديب سأرلا كاسمإو

 : هام .عامجإلاب حيذي نأ ًاضرف هيلع سيلف « هرحنف «ريعبب ىحض نمو

 ١ .[١ة/١٠ف

 : حبذلا دنع ريبكتلاو ةيمستلا - ١

 ةيمستلاو : ربكأ هللاو ء هللا مسب : لوقي نأ ةيحضألا حبذ اذإ بحتسي

 : |1054 ش ؟0/ي]: هيلع عمجم ةيمستلا تابثإو. ملعي فالخ الب ئزجت

 | حبذلا دنع مالسلا هيلع يبنلا ىلع ةالصلا - (رركم) فكل

 رئابس لونق يف هوركم حبذلا دنع ةيمستلا عم يبنلا ىلع ة ةالصلا

 . [(ضايع نع) فقل ءاملعلا

 ّْ 1 . ةيحضألا نم لكألا - كل

 ةثالث دعب اياحضلا موحل لكأ نع يهنلا نأ يف ءاملعلا نيب فالخإل

 ٠ خوسنم مايأ
 ءابحتسُم وهو . ةيحضألا نم لكأي نأ رومأم يحضملا نأ ىلع اوقفتا دقو

 فلسلا: ضعب نع يكح ام الإ , ةفاك ءاملعلا بهذبم يف بجاوب سيلو
 : . هبجوأ هنأ

 ؛ فرعي الو ءرمع نباو , دوعسم نب هللا دبع لوق وهو , اهثلث لكأي نأ هلو
 ' 51 40ه8- 51407 - ؟ا/هؤ١ك] . اعامجإ ناكف« ةباحصلا نم فلاخم امهل

 17/١١ 199/807514/5ش 0/82١77ع 448/4 ي #18 راسم 40غ/١ب

 . [(يوونلا نع) 1186 1١5/0 ن (ربلا دبع نباو ..يوونلا نع)

 -م1١١-



 ةيحضألا محل راخدا - 54

 مدع نم يور ام الإ , ملعلا لهأ ةماع لوق يف زئاج يحاضألا موحل راخدا
 51؟-1؟؟/هتإ] . دحأ امهلوقب ذخأي ملو ءرمع نباو« يلع نع هزاوج

 .[8١١/هن ؛؛؟/4ي

 ةيحضألا نم ءادهإلا - <”

 نباو ء دوعسم نبا لوق يف هتيحضأ ثلث يحصل يدهي نأ بحتسي

 .[ة؛ة/ةيإ. ًاعامجإ ناكف ةباحصلا نم فلاخم امهل فرعبالو :رمع 2

 ةيحضألاب قدصتلا - 6

 بحتسميو . ةيحضألا نم نيملسملا ءارقف ماعطإ زاوج ىلع ةمألا تعمجأ

 امهل فرعيالو ءرمع نباو « دوعسم نب هللا دبع لوق وهو « اهثلثب قدصتي نأ
 . اعامجإ ناكف « ةباحصلا نم فلاخم

 « 70/8ع هكام] . ءاهقفلا ةماع بهذم وهو عيمجلاب قدصتي نأ هل زوجيو

 : [4148/8ي 4؟١/4ب 8١؟رم (رذنملا نبا نع)

 ةيحضألا محل عيب - 95

 ١/454ب ١ه4رم]. يحاضألا محل عيب زوجي ال هنأ ىلع اوقفتا

 .[١؟١/هن

 ةيحضألا دلجب عافتنالا - 47

 ٠ [1451/5ي] . فالخ الب زئاج يحاضألا دولجب عافتنالا

 رارطضا

 ةرورض :ر

 ةمعطأ

 هلكأ حابي ام -

 « بوبحلاو « هكاوفلاو ؛ نبللاو « ءاملاو « زبخلاك « هيف ررسض ال رهاط لك
 . [١6١رم ؟ه/4ع] . عامجإلاب هلكأ لالح « ةرهاطلا موحللاو

-1١998- 



 محملا لكأ -6

 .:[17ة/م] . ًامارح ناك اذإ هلوانت لحي الف ء.ءاود سيل ام نأ يف فالخ ال
 بلا ناويح نم حابي ام - ٠

 ؛ عابسلا نم بان اذ نكي مل ام «ربلا باود عا عاونأ لكأ ةحابإ ىلع اوقفتا

 ملو .فيجلل لكآ ريغ ريسغو « بلخم يذ ريغ ناك اذإ . ءاملاو « ربلا ريط لكأ ىلعو
 ؛بحلا لكأي يذلا ريغصلا بارغلا لكأ زاوجب اوتفأ ءاملعلا نأ. الإ . ًابارغ نكي
 1 .٠ غازلا وأ « عرزلا بارغ هل لاقيو

 . ءابظلاو , ماعنألا ةحابإ ىلع اوغمجأ دقف « كلذ ىلعو
 وأ يُْم اهداصوأ  ناسنإ اههحكن ةميهب لك مرحت ىلع اوقفناو

 . مرخا يف
 وهف « قلتعاو ؛ نمنأ اذإ ءرامحلا نأ نم فرضم نب ةحلط نع يور ام

 نبا نع يور امو . ملعلا لهأ لوق فالخ وهف.. هلكأ مرحي يلهألا رامحلا ةلزنمب

 | حضي ال ليخلا محل ةهارك نم سابع
 : لكأ ىليل يبأ نب دمحمو « ةمركعو ورمع نب هللا دبع هرك دقو

 ٠ جوجحم اذهو « مهضعب همرحو , بّنفلا محلا ملعلا لهأ ضعب ضعب هركو , بنرألا
 + 1١8/5 ي 15-71751١4 91/ك ١ 4الام ووك 14931 4ةرم].' ”هلبق م غامجإلاب

 0/4 لل /8ش١"/94ع(دمحأ نع) ا
 (يواخطلاو « يوونلا نع) 5407840658 - ل ل
 ء يوؤنلا نع )1101 ادة كالو نم كو كح

 1 . [(رجح نياو

 ديصلابو ةيكذتلاب لحي ربلا ناويح نم لكؤي ام -
 ديص «ةأكذ : ر

 . |(رجح نبا نع) ١١١/40 540/4 ف] ؟هتفلاخم عم عامجإلا نوكي نياف « يلع نع كلذ لقن دق ("

 كاالرجا



 رحبلا ناويح نم حابي ام - ١

 يف ًاقفاون نكي مل اذإ رحبلا ناويح لك ةحابإ ىلع اوعمجأ ءاملعلا نإ
 الإ رحبلا ناويح عيمج لكأب سأب ال : كلام لاقو . مرَحُم ربلا يف تاويحل مسالا
 ريغ يف مهضعب طرتشا دقو . ءاملعلا روهمج لاق هبو « ءاملا ريزنخ هرك هنأ

 . [149م ١/405ب]. ةيكزتلا كمسلا

 ناسنإلا لكأ -

)455( 

 ءاملا ريط لكأ - م ؟

 . [459/4ي] . ملعي فالخ الب حبذ ريغب لكؤي ال ءاملا ريط نإ

 ةلالجلا لكأ - ٠

 باطف . ًارهاط ًافلع تفلع نإ  اهوحنو , جاجدلاو . لبإلا نم ةلآلجلا نإ

 . قافتالاب لح اهمحل

 اهلكأ لح ىلع اوقفتا دقف « ةلالجلا مسا اهنع لاز ىتح ةدم تسبح نإو
 . [4/١41ي 1١-١49 ؛هرم (ينيوجلاو « نالسر نبا نع)4/8١١ن] . ًاضيأ

 يلهألا رامحلا محل لكأ 04

 « ةشئاعو « سابع نبا نع يور دقو , عامجإلاب مارح ةيلهألا محلا محل
 « تاياور ثالث كلام نع يورو . هميرمت مهنع يورو « هتحابإ فلسلا ضعبو
 (يباطخلا نع) 5/4-7ع 4٠ 56/١7١1ش] . هميرحتو ء هتهاركو ء هتحابإ

 نبا نع) ::1/31ي ؟5011- ؟4هالا - 11197 - ؟51937 71140

 . [(يوونلا نع) ١١6/8 ن (يوونلا نع) 579/9ف (ربلا دبع

 لغبلا لكأ - "0٠ه

 نم يرصبلا نسحلا نع ينكح ام الإ  عامجإلاب مارح لغبلا محل
 . 1111-1115 1م ة/ةوع5/١451شإ. هتحابإ

-١5١- 



 درقلا لكأ -5

 ' غ05/9ي 7؟187ك] . نيملسملا ءاملع نيب فالخ الب لكؤي ال درقلا نإ
 . [(ربلا دبع نبا نع)
 : غزولا لكأ - 07

 : [(ربلا دبع نبا نع) 4١4 + 507/9 ي] . همرحت ىلع عمجم غولا

 ْ .٠ بلكلا لكأ - 4

 ورسجلا ةسحابإب كلام نسع ةيياور الإ « قافتالاب مارح بلكلا محلا.

 . [1/ةعاتتلاب]

 ريزنخلا لكأ -
)1414( 

 ناويحلا نم شحوم لكأ - ٠ ٠١

 ناك اذإ عامجإلاب مرحي يلهألا ناويحلا نم هلكأ مرح ام لك نإ

 ش 916/8 ن (يواحطلا نع) 0/4 ف 7٠١/4 ط]. "ريزتخحلاك . ًايشحو
 ْ . [(يواحطلا نع)

 ْ ةَئيلا لكأ - ٠
 ' «دارجلاو:: كمسلا ريغ يَا نم ءزج يأ لكأ ميرحت ىلع ةمألا تعمجأ

 ؟8رام 7/9ع] ءاوس هرينغو « خملاو . فورضغلاو , كدولاو « محشلاو« محللا

 .|؟؟4/1ن ؟١؟/1ح 450 /1ب ل١١ام ع: مالم ٠684 15م

 يلا مكح هلام > نقلل

 ! اهناكح عسل لكأ امو« ةحيطُتلاو ؛ ةيدرتملاو « ةذقوملاو « ةقنختلا نإ

 ١ . [401/1ت] فالح الب "يَا مكح

 ْ .رهلاك « يبشخولا ناويحلا نم هريظن يف فلتخم يلجألا ناوبحلا نم:اريثك نإف « دودرم عامجإلا ""
 . |( رجح نبا نع) ١١16/8 ن ه:0/5ف]

 . [5/١4يإ . « متيكذ ام الإف ىلاعت هلوقل اهتاكذ كردت نآ الإ ةمرحم اهنآ يآ نب

-1١55- 



 تيم دود هطلاخ ام لكأ -

 لكأ ىلعو . تيملا سقدلا هيفو  ءالقابلا لكأ ةحابإ ىلع نوملسملا عمجأ
 لكأ ىلعو ؛ تيملا دودلا هيفو لخلا لكأ ىلعو « تيملا لحنلا هيفو لسعلا

 . [(ضعبلا نع)١م]. "كلذك نيتلاو . نيجلا

 رأف هيف تام اذإ نمسلا لكأ - 88 ٠

 . ًاعئام وأ ناك ًادماج , هيف تامف ءرأف هيف عقو اذإ نمسلا نأ ىلع اوقفتا

 . [408082 ١91 رم] . "مارح وهو ؛ لكؤي ال

 ةتيم هيف تعقو اذإ نمسلا ريهطت -

(4045) 

 دارجلا ةّتيم لكأ - "14

 نم لحي ال دارجلا : كلام لاقو . دارجلا ةَنْيَم ةحابإ ىلع نوملسملا عمجأ

 نبا امأو.. كلذ ريغب وأ . هسأر عطقب امإ « لتقي نأ هدنع هتاكذو « ةاكذ ريغ

 هنإ : يناثلا نع لاقو « سلدنألا دارجو زاجحلا دارج نيب لصف دقف يبرعلا

 . ضخم ررض هنأل: لكؤيال

 لاقو « ملعلا لهأ ةماع لوق يف ببس ريغب وأ ببسب تومي نأ نيب قرف الو

 ةياورو « بيسملا نب ديعس نع ىوري وهو . ببس ريغب تام اذإ لكؤي ال كلام
 . لكؤي مل دربلا هلتق اذإ هنأ دمحأ نعو , دمحأ نع '

 470١ام ١9١1/4 :١/59ب 4١مظرم 79/7 17/8شإ

 . [(يوونلا نع) ١18/80 (يوونلا نع )511/4ف ؟9860ك

 مل هنآ الإ. متيعدا امك كللذب خص عاسجإلا ناك نإ» : لاقف عامجإلا ىوعدب مزح نبا كش /''

 هفني

 ناكا ءاوس لكؤيو « هنم برقامو ؛ ىقلي هتأ ةفئاط بهذمف . فورعم عازن هيف اذه : ةيميت نبا لاق ”
 11١81 ] . كلام نعو « دمحآ نع ةياور وهو « دوعسم نباوع سابع نبا لوق وهو ؛ اعئام مآ « ادماج

 دام



 هوحنو كمسلا ةتيم لكأ - ملم

 يف الإ شيعي ال امم, ههبشو . كمسلا ةتيم ةحابإ ىلع نوملسملا عمجأ

 ةيكلاملا دنع روهشلا نأ الإ . هتوم ببس ناك امهم ةيكذت ىلإ ةجاح ريغب ءاملا

 . هتيكذت طارتشا

 اوقفتا دبقف « ناركسب سيل« « لقاع غلاب ؛ ملسُم هحبذو ؛ًايح ديص نإف

 قلقا - ون /وي 475/1ب ١ 4رم 77/5ع3 :8/8نشإ لالح هلكأ نأ ىلع

 .[١؟ةرك ن ت١1 م ء9/4ف ع9

 ' ًايح ناويحلا لكأ - 57

 . هتايح لاح يف هلكأ لمحيال حابملا ناويحلا نأ ىلع اوقفتا

 . [١491م ١ ؛ةرم]

 يحلا ناويحملا نم عطق ام لكأ - فني

 مامت لبق وأ ء يح وهو . محلا لكألا نويحلا نم عطق ام نأ ىلع اوقفت

 . هلكأ لحي ال تيم وهف ؛ هتيكذت

 عطق ام نود ناويحلا ةيقب لكأ زاج «.ءيشلا كلذ عطق دعب ةاكذلا تمت نإف

 لح 188/هت 141/ام 49١٠م ١/1/5بإ . هيف فالخ ال ام اذهو . هنم

 ةساجنلا لكأ -

)2 

 مدلا لكأ -

 (١ه9)

 زطضملل حابي ام -

 لبكأ هل زوجي هلكأي ًارهاط ًائيش دجي مل اذإ رطضملا نأ ىنلع ةمآلا تعمجأ

 هنأ ىلع غامجإلا نإو اهانعم يف امو «ريزنخلا محلو « مدلاو « ةتيملاك .٠ تاساجنلا

 . عبشلا ىلع داز ام مرحيو « توملا هعم نمأيو « هقمر دسي ام ردقب لكألا هل حابي

 -4؟1١-



 . هيلع ضرف وهف هرانلا لخد , تامو . اهلكأي ملو « ةتيملا ىلإ رطضا نإف
 481١م ١ة١رم 79/9ع]. فلخلاو . فلسلا نم ءاملعلا ةعامج اذه ىلعو
 (لاطب نبا نع) ١5/1ف 217/4ي 55188-777805 - ىقرفرفوتفا
 . ١ ة؟ر/كذ

 ؟رطضملا وه نم - 4

 هسفن ىلع يشخ نمل لالح ريزنخلا محلو , مدلاو , ةتيملا نأ ىلع اوقفتا
 ًارفاسم الو « قيرط عطاق نكي ملو « ائيش هسمأ نم لكأي ملو . عوجلا نم كالهلا
 . [١ه١رم] . هل لحيال ارفس

 محللا لوكأم نبل -

 . ١-49 ١[ 4ةرم] . لالح همحل لكؤي ام نبل نأ ىلع اوقفتا

 محللا لوكأم ضيب - ١

 . ١[ ؛ةرم] . لالح همحل لكؤي ام ضيب نأ ىلع اوقفتا

 نيجلا لكأ - 07 |

 نأب كلذو . ةساجغ هطلاخي مل ام نجلا لكأ زاوج ىلع ةمألا تعمجأ
 . [ةة/ةع) هتاكذ لحي ال نم اهحبذ ةحفنأ يف عضوي

 لخلا لكأ - 0+

 . [1؟رم 451/١ ب] . عامجإلاب لالح لخلا

 رمبلا للخت - .
)14:9( 

 بيبزلاو رمثلا لكأ - 4

 . [98١٠م]. بيبزلا ةحابإو هرمتلا ةحابإ ىلع نقيتملا عامجإلا حص

 رامجلا لكأ - ©
 . [(لاطب نبا نع) 71/4ف] . فالخ الب تاحابملا نم رامُجلا لكأ

 -ه١-



 ريغلا لام لكأ حابي ىتم - فها

 لصحي الو « ةجاحلاو « عومجلا لاح يف اهنم لكأي نأ هلف « ةرمثب رم نم

 نب ننمحرلا دبعو « سنأو ؛ ةدرب يبأو « سابع نباو « رمع لوق وهو . ًائيش اهنم
 . ًاعامجإ نوكيف « فلاخم ريغ نم ؛ ةباحصلا نم رئمع نب عفارو « ةرمس
 |4135 41١ 5/قي]

 : م0(

 ةهيرك ةحئار هلام لكأ - "07

 نع يككح ام لإ« عامجإلاب لالسح امهوحنو , لصبلاو موثلا لكأ نإ

 ْ . |84/5١1ن :3١0/8 7-7١711/؟شآ] . امهعرحت نم رهاظلا لهأ

 دجسملا لوخد نم هوخنو . موثلا لكآ يهن -
 : (مكابح)

 هبادآو ء لكألا -

 لكأ :ر

 رافظأ

 اهميلقت -

 يلق
 فاكتعا

 0 ضلوا

 ىلعو ءرذنلاب الإ بجي ال هنأو , ةنس فاكتعالا نأ ىلع نوملسملا

 . لوخدلا هرك هنأ كلام نع يورو . ناضمر نم خاوألا شعل يف أتم هنأ
 | 4! ام 505/1ب ه١ ه/7ع ١:/3شإ. هطرش ئَقَوي ال نأ ةفاخم هنيف

 ' 554/4ن (دمجأ نع) 15:778/4١75ف (رذنملا نبانع) ١”ه/؟ي

 ش . [(يوونلاو , دمحأ نع)

 د15



 فاكتعالا بجي ىتم - 8

 . هعطق نإف « هيف لوخدلا عم ةينلاب همزل ةنيعم ةدم فاكتعالا ىون نم |

 . "ءاملعلا عيمج دنع هؤاضق همزل

 . هيلإ بودنم « ملعلا لهأ دنع بحتسم ءاضقلاف « لخدي مل نإف

 . [(ربلا دبع نبا نع)157/9١ي 4١ة”ةك]

 فاكتعالا ناكم - 3

 . . الجر فكتعملا ناك اذإ فاكتعالل طرش دجسملا نأ ىلع لكلا عمجأ
 دجسمو ؛ مارحلا دجسملا يف زئاج فاكتعالا نأ ىلع اوعمجأ دقو

 . ىصقألا دجسملاو 4 لوسرلا

 الو  ُهَنلَعَف دق 46 يبنلا ءاسن نأل , دجملا يف فكتعت نأ ةأرملل زوجيو
 . ةباحصلا نم نهل فلاخم

 .٠ ءاسنلاو « لاجرلل تيبلا دحسم ىف فاكتعالا زاوجب

 ةالصلل ّدعملا ناكملا وهو , اهتيب دجسم ىف فكتعت نأ ةأرملل ةيفنحلا زاجأو

 "1م 88س١7:7/1ب] . هباحصأل هجوو , ميدقلا يف يعفاشلا لوق وهو « هيف

 . |( رجح نبا نع) 18/4"1ن 719/4ف 19/5ي ؛١ام ١ ؛ة16

 فاكتعالا تقو - "91

 : هضعب وأ ء هلك ء ناضمر رهش اهيلإ بودنملا فاكتعالا ةّنّس نأ اوعمجأ
 اهنإف , اهمايص نع # هللا لوسر ىهن يتلا مايألا الإ . اهلك ةنسلا يف زئاج هنأو

 . ١ 1441-1443-4950 4] . فالتخا عضوم

 كل لمع لك : يعفاشلا لاق دقو . ربلا دبع نبا ريغ دحأ نع لوقلا اذه فرعي الو  عامجإب سيل اذه ''
 ملو . ةرمعلاو , حلا الإ ء يضقت نآ كيلع سيلف ؛ هنم تجرخف « هيف تلخد اذإف , هيف لحتدت ال نأ
 - [173/9ي] . ةرمعلاو « جحلا ىوس اهيف عورشلاب ةلفان موزل ىلع عامجإلا عقي

 هس 119-



 فاكتعالا ةفص - 7

 وأ . ةنيدملا دجسم يف وأ« مارحلا دجسملا يف فكتعا نم نأ ىلع اوقفتا
 يف طرتشي ملو . مايألا كلت ماصو ؛ ًادعاصف مايأإ ةئالث.سدقملا تيب دجسم
 نم جرخ الو ء ةيصعم ىتأ الو « ًالصأ ةأرما سم الو« ًاطرش كلذ هفاكتعا
 الو . هجورخ يف ًالصأ فقس تحت لخد الو ؛ ناسنإلا ةجاح ريغل دجسملا
 : ةأربما ناك نإ بِيطت الو  هنم دب ال امو« « رْكذلاو « ةالضلا ريغ ءيشب لغتشا
 . [عارمأ ًاحيحص ًافاكتعا فكتعا دقف

 - 'فاكتعالا ةدم - ”9*

 : ةباحصلا نم ةيمأ نب ىلعي لوق وهو ؛ ةدحاو ةعاس فاكتعالا زوجي
 ْ ْ . "”مهنم فلاخم هل فرعي الو

 | . هل دح ال هنأ ىلع اوقفتا دقف : فاكتعالا رثكأ امأو

 : موي رخآ نم سمشلا تباغ اذإ الإ جرخخي ال هنإف « ةنيعم ةدم فكتعا نمو
 :نبا نع) 719 2708/4 ف اهمه١ ك 554 مإ: فالح الب هفاكتعا نم
 . [(ربلا دبع

 نفاكتعالا ةين - "4

 . [00/ب]. فالتخا الب هيف طرش فاكتعالا ةين
 فاكتعالاب جوزلا نا ذئتسا - "0

 : ةفاك ءابملعلا لوق يف هنذإ ريغب فاكتعالا نم هتجوز عنم لجرلل

 ٠ : . [77١1/هش]

 ةضاحتسملا فاكتعا -
ْ )00) 

 زيغلا نع فاكتعالا - 388

 ..ًاعوطت يح دحأ نع دحأ فكتعي ال هنأ ىلع اوعمجأ

 مور

 -م؟١-



 اهل فرعي الو , ةشئاع لعف وهو , هنع فاكتعالا زوجيف « تيملا نع امأ 1

 . [15م (رذنملا نبا نع) 7//91ع] . ةباحصلا نم فلاخم

 دجسملا نم فكتعملا جورخخ - ”800/

 . عامجإلاب فاكتعالل دسفم ؛ رذع ريغب « دجسملا نم فكتعملا جورخت نإ

 . فالخ الب هنم دب ال امل دجسملا نم جرخي نأ هل نإف « هيلعو

 . نيملسملا عامجإب « لوبلاو , طئاغلل جرخي نأ هلف

 « ةزانجلا رضحيو ةعمجلا دهشي نأ هلو « عاتبيو قوسلا ىلإ جرخي :نأ هلو

 . ةباحصلا نم امهل فلاخخم الو ةشئاع لمفو يلع لوق وهو « ضيرلا دعي
 اوقفتا دقف « هيلإ بدث وأ هب رمأ وب لجأل الو , ةرورض الو« ةجاح ريغل جرخ نإف

 4 ام 518م 4ارم (رذنملا نبا نع) 177/ي] . لطب دق هفاكتعا نأ ىلع '

 579/5 بح 4/١77ف (امهريغو ؛ يدرواملاو «رذنملا نبا نع) ه0 /5ع

56/4 

 دجسملا حطس فكتعملا دوعص - 8

 « كلامو « ةفينح يبأ لوق وهو « دجسملا حطس دوعص فكتعملل زوجي
 ٠ [7//1787ي]. ملعي فالخ الب « دمحأو , يعفاشلاو

 فاكتعالا لاح عامجلا -

 . عامجإلاب مارح فكتعملا ءطو نإ

 هفاكتعا لطب هميرحتب أملاع . فاكتعالل ًاركاذ عماج نم نإف « هيلعو

 ءاضقل هنم هجورخ دنع مأ,, دجسملا يف عامجلا ناكأ ءاوس « نيملسملا عامجإب

 ةبابل نبا نع يورو . اهببسب جورخلا هل زوجي يتلا راذعألا نم هوحنو « ةجاحلا
 . دجسملا ريغ يف ًافكتعم ناك اذإ عامجلاب فاكتعالا لطبي هنأ يكلاملا

 عيمج لوق يف ةرافكلا همزلت مل هيف عماجو « ًاعباتتم فاكتعالا رذن نم

 موص يف ئطاولا ةرافك هيلع : الاقف « يرهزلاو ء يرصبلا نسحلا الإ « ءاهقفلا

 نإف « ةئدب ىدهأ زجع نإف « ةبقر قتعي هنأ نسحلا نع ىرخأ ةياور يفو . ناضور
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 / )904) -16:9الل ١4ءام 18١١ ١4رم] . رمت نم ًاعاص نيرشعب قدصت زجع
 (يدرواملا نع) هدو موال - ةدك/كع ؟:١/7ب (رذنملا نبا نع) ١//7ي

 1 . [(رذنملا نبا نع)5517/4ن (رذنملا نبا نع) 14/4١7ف

 فكتعملا ءطو يف دح ال -

1 

 فاكتعإلا لاح سمللا -
 . [559/1 ح] . عامجإلاب فاكتعالا:دسفي ال سمللا

 ضيحلاب فاكتعالا عطق -

 2 نإق« دجسملا نم تبجرخ تضاح اذإ ةفكتعملا ةأرملا نأ يف فالخ ال
 |" 17/1ب 185/7ي] . ضيحلا ببسب عطق يذلا اهفاكتعا ىلع تنب ترهط

 ٠ ٠ فاكتعالا رذن ءاضق - اند

 فالخ الب ىَّضَقُي هنإف ءرذع ريغل عطق اذإ رذنلاب بجاولا فاكتعالا نإ
 . 120م 5١-35١8 /١1ب]

 ىسمعأ

 ىمعألا ةمامإ -

40 

 ىمعألا ةياور -

 (1319ه)

 حاكنلل ىمعألا لوبق -
(419) 

 ىمعالا عيب -

 (ة؟)
 ىبعألا ملس -

 (ةهك)

 دوم.



 ىمعألا ناعل - ٠

 مهم

 ءامغإ

 تادابعلاب هيلع ىَمْغُْلا فيلكت - 8*

 بجي يتلا تادابعلا نيم ءيش ءاضق هنع طقسي ال هيلع ىَمُهلا نإ
 نبب ةرمسو «رمعو ؛راّمع لعف وهو , مايصلاو , ةالصلاك « مئانلا ىلع اهؤاضق
 . ًاعامجإ ناكف« « فلاخم مهل فرعي الو , مهلوقو ةباحصلا نم بدنج

 . 1دل/١باف؛ ,؟ه؟/١ي]

 ةالصلاب هيلع ىمغملا فيلكت ءدب -

(55) 

 1 مئاصلا ءامغإ - 4

 هموص حص دقف . هيلع يِمْعَأ مث لجو زع هللا هرمأ امك موصلا ىون نم
 . 701 عامجإلاب نيقيب

 ءوضولا يف ءامغإلا رثأ -

(4453) 

 هيلع ىمغملا هدر -
 م50

 هيلع ىمغملا قالط -

 (؟السك)

 هيلع ىمغم ا عيب -

 (ه14)

 هيلع ىمغملا ىلع صاصق ال -
 م40(

 دوز



 هيلع ىمغملا قافأ اذإ لسغلا -

)0:0 ْ 
 ءاتفإ

 يتْفلا ةفص - <"

 هحيحص , ثسيدحلاو « نآرقلا ماكحأب ًالاع ناك نم نأ ىلع اوقفتا
 1 ملذإف. يتنفي نأ هلف . ًابعرو ناكو , ءاهقفلا فالتخاو . عامجإلابو . هميقسو
 . ًاعرو ناك نإو « يتفي نأ هل لحُي ال هنأ ىلع اوقفتا دقف  انركذ امب ألاع نكي

 . [ه/١ش ه'رم]
 قسافلا ىوتف - 5

 نسب ورمع يبأ نع) /١/١ع] . نيملسملا عامجإب هاوتف حصتال قسافلا نإ
 . [(يدادغبلا بيطخلاو 03 حالصلا

 ءاتفإلاب دليلقتلا - "437

 اق هللا لوس توم دعب هنيعب لجر ديلقت تلي هنأ ىلع اوقفا

 . [هرم] . ًاثيدح مأ « اميدق لجترلا ناكأ ءاوس « هلوقب الإ يتفي الف

 ش يتفملا ىوتف ريغت - 8
 ىهتسشأ امو « ةلاسم يف يهتشي غي امب يتفي نأ تْفُمل لحيال هنأ ىلع اوقفتا

 هب لاق امم نيلوقلا الك ناك نإو « «اهلثم ىرخأ ةلأسم يف ىوتفلا كلت فلاخخي ام

 رهظ ٍباوص ىلإ هل حال أطخ نع عوجرل كلذ نكي ب مل ام , ءاملعلا نم ةعامج

 .[هارم] . هل

 : ىوتفلا ريغت رثأ - 4

 نكي لو « هعوجرب يتفتسمل ملعو  هنع عجر مث « ءيشب يتفملا ىتقأ اذإ

 . اهب لمعلا هل زجي مل  ىلوألا ىوتفلاب لمع
 ًالبيلد هاوتف يلف فلاح دق يتفملا ناكو « عوجرلا لبق ىوتفلاب لمع نإف

 مزلي مل داهتجا لحم يف ليلدلا ناك نإو ٠ « كلذ. هلمع ضقن تف ا مزل ًاعطاق

 دمك



 -ا/ه/اعإ هفالخ ملعي الو« هيلع اوقفتا دق ليصفتلا اذهو . هضقن يتفتسملا

 . [(حالصلا نب ورمع يبأو ؛ يدادغبلا بيطخلاو« يرميصلا ن نع) 07

 مالكلا ملعب ىوتفلا - ٠"

 دنع مالكلا ملعب يتفي نأ هلزجي مل هقفلا يف يوتفلاب أ اقورعم ناك نم

 . عدبلا لهأ الإ كلذ يف فلاخي ملو « ًاثيدحو ًايدق « ءاملعلاو ءاهقفلا عيمج

 ,|(ربلا دبع نباو « يرميصلا نع) 0 ع] :

 سالفإ

 سيلفت :ر
 ةلاقإ

 ةلاقإلا ةعيبط - ١“

 ملسلاو , فرصلا يف خسف « عيفشلا قح يف عيب ةلاقإلا نأ ىلع عامجإلا

 . مالو ح] . ضبقلا لبق

 مك رو كم -545-64)

 ةالصلا ةماقإ

 ةماقإلا مكح - "01

 . عامجإلاب سمخلا تاولصلل ةعورشم ةماقإلا
 .[215م مه ؟ف م1/ع] ةباحصلا نم نقيتملا عامجإلاب ةبجاو يهو

 ةماقإلا تقو - "هم

 . [1 84/١ ح] . ًاعامجإ ةالصلا تقو لبق ئزجت ال ةماقإلا

 ةماقإلا ةغيص - 54

 نأ دهشأ « هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ ءربكأ هللا : ررك نإ هنأ ىلع اوقفتا

 « ةالصلا تماق داق « حالفلا ىلع يح « ةالصلا ىلع يح « هللا لوسر ًادمحم

 : كلذ دعب لاق مث « ةروكذملا ظافلألا نم ةدحاو لك َنيتَرم نيترم « ربكأ هللا

 ا



 ' داق : رركي ال هنأ كلام نع روهشملاو . ةماقإلا ىدأ دقف « ةدحاو ةرم هللا الإ هلإال
 ل ؟/؟عايسباسلخا نمع) 153/7 شالالا م 7؟7رم] : ةالصلا تماق
 . [(يقهيبلا نع)
 .ةماقإلا يف عيجرتلا -

 ْ (م0:)
 ةماقإلا اهل عرشت يتلا ةالصلا -

 ْ ةنففإ
 اهيف :ةماقإ ال يتلا ةالصلا - 6

 ٠ , نيديعلابك « لقفاونلا نم ءيشل ةماقإ ال هنأ يف فالخ ملعي ال
 ' يفوع ةعامج يف كلذ لك يلم نإو « كلق ريغو . ءاقستسالاو « فوسكلاو
 ش مالعإ بحتسي هنأ الإ « ةزانجلا ة ةالصك « ةيافكلا ىلع ضف ةالصل الو . دجسملا
 : ةالصل ةماقإلا ةيمأ ودب ثدحأ دقو . ةعماج ةالصلا : ءادنلا لثم كلذب سانلا
 . [1 88/١ ح 31/88 - 94414 7؟؟م] . ةعدب وهو ؛ نيديعلا
 1 ةفاقإ ريغب ةالصلا - "05

 دنع هيلع ةداعإ الو ء ةحيحص هتالصو « ًائيسم ناك ةماقإ ريغب ىلص نم
 : ةرم لاق يعازوألاو ةالصلا ديعي ةماقإلا يسن نم : لاقف ؛ ءاطع الإ . ءاهقفلا
 .ذوذش اذهو هيلع ةداعإ الف تققولا ىضم نإف « تقولا يف ماد ام ديب
 .[ىمرطي ؤدمثإ

 ناذأ ريغب ةماقإب ةالصلا - ”5ا/

 . ءاملعلا عيمج ددنع ةئزجم هتالصف « نذؤي ملو , ةالصل ماقأ نم
 5١ - ة؟١1]

 .  :هعماقإ حصت نم - "68
 حبصت يهو: رفاك نم الو «زيمم ريغ نم ةماقإلا حصت ال هنأ ىلع عامجإلا

 |1101 كوحلل د[. عامجإلاب ىنزلا دلو نم
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 نذؤملا ريغ نم ةماقإلا -

 نم ةماقإلاو « لجر نم ناذألا نوكي نأ زوجي هنأ ىلع ملعلا لهأ قفتا

 . [(يمزاحلا نع) هال/7 نإ . هريغ

 مامإلا ريغ نم ةماقإلا -

 43/١ ١[. طز. مامإلا ريغ ةماقإلا ىلوتي نأب سأب ال هنأ ىلع اوعمجأ

 ناذألا عضوم ريغ يف ةماقإلا - ١

 . ناذألا عضوم ريغ ىلإ ةماقإلل لوحتلا بابحتسا ىلع قفتم

 .للال/علا

 ةالصلاو . ةماقإلا نيب لصفلا - 7

 « ثدحأ وأ « ةالصلاو ةماقإلا نيب ملكت نم نأ يف ةمئأآلا نيب فالخال

 . [*4م]. كلذل ةماقإلا داعت الو ء ًاضوتي هنإف

 ةأرملا قحب ةماقإلا - 7

 . [١/7977ي] . ملعي فالخ الب ةماقإ ءاسنلا ىلع سيل

 رارقإ
 رارقإلا ةحص -

 . [715/8١ي] . رارقإلا ةحص ىلع ةمئألا تعمجأ

 حيحصلا رارقإلا ةفص - 6

 الو « ناركس الو « هيلع روجحم ريغ «أغلاب ارح ناك نم نأ ىلع اوقفتا

 ريغ « ًاموهفم ًارارقإ كلمي اميف رقأ اذإ , هبذك نوي ملو « سلْفُم الو ءهركم
 هيلع موكحمو « قّدّصُم هنإف . هلطبي ام هب لصتم الو ءيش هنم ينثتسم '

 .["/ه اح هدرمإ هلرَقْلا هّقدص اذإ « هرارقإب

 هرارقإ حصي نم -

 . [1؟4/9ي] . ملعي فالخ الي راتخم ؛ لقاع نم الإ رارقإلا حصي ال

 -ه١6-



 نونجما رارقإ - 77
 00 [175/5ن ؟4/17١ش] . هيلع عمجم وهو ؛ لطاب نونجما رارقإ

 رذعب لقعلا لئاز رارقإ - 8
 هرارقإ حصي ال , نونجماك وهف هيف روذعم وأ « حابُص ببسب هلقع لاز نم

 ا . [١؟5/هيإ . فالخ الب

 توملا :ضرم ضيرملا رارقإ -
 ةهفنش ةاهتكلا

 هرْكملا رارقإ -
 اوك - كم9

 هيلع روجحما رارقإ -
 )1١6(

 قطانلا ةراشإب رارقإلا - 9

 5208 فالخ الب رارقإ اهب حصي ال قطنلا ىلع رداقلا ةراشإ

 فوصوم ءيشب رارقإلا - نفي

 : ءاهتعاضبب ةئيفس وأ ء اهجرسب ةباد وأ ؛ ةشورفم راد يدنع هل : لاق نم
 ش ١[. 1 "/هيإ فالخ ريغب امهب اقم ناك

 هب رَقْملا نم ءانثتسالا - ١

 هي ٌرَقْلا سنج نم لقألا ءانثتسا عم رارقإلا زوجي هنأ ىلع اوقفتا
 : .رارقإلا اذهب لمعي هنأ ىلعو «' ” دك ألا ىقبي نأ دعب

 | 179 31 /هي هارمإ . فالنخ ريغي حصي الف ّلبكلا ءانغتسا امأ
 ٠ ١/ه ح امك/ا١ف

 ْ يبلع هل: لاق ولف « ليلقلا الإ ىقبي ال ىتح ريثكلا ء ءانثتسا زاوج ىلع قافتالا لقتف « يدوادلا برغأ ''
 ؛ ىف اذه ىلإ بهذ : لاقف نيتلا نبأ هبقعتو . دحاو الإ همزلي ال هنأ ء نيعستو ةعستو ةئمعست الإ فلآ
 ٠ وب لاق دنقو كلام بهذم يسف ىتخ تباث فالخلاو . دودرمف قافتالا, لقن امأو . ةعامج رارقإلا
 نب كلملا دبع نع لقنو . ثالث هيلع عقو , نيتنثا الإ اثالث قلاط تنآ لاقاول : مهنم يمحللا نسحلا
 .[١187/1فإ . ليلقلا نم ريثكلا ءاتثتسا حضي ال هنآ هريغو , نوشجاملا

 دوو



 هب رقملا نم ءاتثتسالا طئارش - م؟
 « ىتدتسْلاب رقملا ظفلتي نأ ءانثتسالاب مكحلا طرش نأ ىلع ءاملعلا قفتا

 . ظفل ريغب هيلإ دصقلا يفكي ال هنأو

 . "عامجإلاب مالكلا نم غارفلا لبق ءانثتسالا عقي نأ طرتشي

 ٠ [(يسرافلاو ءرذنملا نبا نع) 0.4/11 ٠٠

 رارقإلا ريسفت - 7

 رف مث ؛ مهارد يدنع هل : لاق نمك « هرارقإ رسسف مث « مهبم رارقإب رقأ نم
 هرسقأ ءاوس « ملعلا لهأ نيب فالتخا ريغب بقي ه هريسفت نإف ١ ةعيدو اهنأب هرارقإ

 . لصَفْنم مأ « لصتُم مالكب
 ريسفت يف هيلإ عوجرلا نيعت « دبع وأ « بوثو « ةئم هل يدنع : لاقولو

 . عامجإلاب ةئملا

 نإف « فويز : لاق مث ء. بصغ وأ « ةعيدو مهرد فلأ يدنع هل : لاق نإو '

 . عامجإلاب لوبقم هلوق

 هيلع ىَضَقُي هنأ ىلع اوقفتا دقف , ًاددع ركذي ملو ءرخآل مهاردب رقأ نمو
 3 . [1/ه كول /4ح ١1/1 14م161/5ي] . نيمهردب ال مهارد ةثالثب

 رارقإلا ةئزجت - ”/

 نأ هيلعف « نئادلا حلاص وأ ء هنم ئربأ دق هنأ ىعدا مث « نيدب رقأ نم
 . [[551/5 ح] . عامجإلاب كلذ تبثي

 رارقإلا راركت - "اله

 ةدحاو ةرم نوكي نأ يفكي لاملاب رارقإلا نأ ىلع ءاملعلا عمجأ
 . [ع:ه5/5ب ؟هك١مك]

 رارقإلا ةيجبح - 1

 هيلع ىضُقُي هنإف « هب ىَعْدملا قحلاب رقأ نإ هيلع ىذا نأ ىلع اوعمجأ
 . يعدملا نيمي ريغبو « ةنيب ريغب

 . |11/١91فإ : تباث فالخلاف الإو « مالكلا لاصتا طرتشي لاق نم عامجإ روكذملا عامجإلاب دارملا '''
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 | 1١7/١7 251ا//هف] . اعامجإ يقابلا همزلي مل . نيدلا ضعبب رقأ نمو
 فهل ن 011/4 ؛هق/7ب 1747م 35:50 51178172 (جيرس نبا نع)
 . [(جيرس نبا نع)
 ' ش رارقإلا رثأ - 0

 . فالخ لب هيعدم ىلإ هعفدي هنإف « ًائيع هب ىعدملا ناكو , مصخلا رقأ اذإ
 1 ْ .[16/:15ب]

 ! ْ رقملا ىلع رارقإلا رصق - 8
 ش ىلع الإ« هريغ ىلع دحأ قّدّصُي ال هنأ ىلع مالسإلا لمأ عمجا حص

 طقف ةداهشلا مكح

 رثقأ نإو.: اءامجإ رولا يقاب ملي مل هثروم ىلع نيدبرقأ نم إف « هيلعو
 ' نففللا همزلي ال هنأ ىلع ءاملعلا عمجأ دقف , هلام يف هديس ىلع دبعلا
 .[هره ح ملالا6- ضقفييحللا

 1 رارقإلا نع عوجرلا - 8

 : هللا قوقخب وأ ءلام وأ « مد نم سانلا قوقحب رارقإلا نع عوجرلا نإ
 ْ . عامجإلاب لطاب « تاهببشلاب اردت ال يتلا ىلاعت

 : ناك وأ« هلع عجرر ام سفنوه هركذ ام نكي ملو  هبرفأ احلا عجر ذو

 | دم لب ( ةطنح دم هل نإ وأ «رانيد لب ٠؛ « مهرد يلع هل : لوقي نأ لثم « هضعب
 | الهام 5١ ومحك 154] فالخ ريغب عيمجلا همزل؛ « مهردلا اذه وأ ءريعش
 * انفال في ص

 هنع عوجرلا دحلاب رقملا نيقلت -

0 
 رارقإلاب ىوعدلا توب -

 م(

 دو دحلاب رارقإلا -

 موك كول 1م - )1١9
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 صاصقلا بجوي امب رارقإلا -

 افضفشلا

 رارقإلاب يصخشلا يضاقلا ملع -

 ممول

 هاركإ
 هاركإلا ةليسو -

 سبيجخلاو ؛ ديدشلا برضلاو . ءاضعألا دحأ فالتإ نأ ىلع اوقفتا

 . "هاركإ « لتقلا فوخو , ليوطلا .
 . فلاخي ملو , حيرش لوسق وهو « هاركإ ديعولاو  هاركإ ديقلا نإو

 . [13/6 ككال# حج 7١757/1ف 8:5 كارم

 هاركإلا ىلع ربصلا -

 دنع ًارجأ مظعأ هنأ « « لتقلا راتخاو «رفكلا ىلع ه هركأ نم نأ ىلع اوعمجأ

 رايتخا نم اوعنم مهنأ موق نع لقنو . رفكلا نلعأو ةصخخرلا راتخخا نمت ىلاعت هللا
 . [(نيتلا نباو « لاطب نبا نع)757/17«/717ف] . "لعقلا

 هاركإلا رثأ - 887

 رفكلاك ؛هاركإلا ريثأتب ردص , لعق وأ . لوقل رثأ ال هنأ ىلع اوعمجأ
 هاركإو « ٠ ةبهلاو , قتعلاو , ناميإلاو «رذنلاو « عيبلاو ٠ قالطلاو ٠ حاكنلاو ٠ فذقلاو

 لاقو . هرْكَتسْلا ىلع ءيش الو « كلذ ريغو , ناميإلا ىلع يباتكلا يمذلا

 يف ناك ولو « هتأرما هنم تنابو , ًادترم راص رفكلا رهظأ اذإ : نس ا نب دمحم

 . ًاملسم نطابلا

 . ًاعامجإ هاركإلاب حابي ال ىنزلا نإو

 تنك الإ « نيطوس وأ ءاطوس ينع آردي امالك ينفلكي نآ ديري ناطلس يذ نم ام : دوعسم نبا لاق ''

 .[9١1١م] . فلاخم ةباحصلا نم هل فرعي الو . هب املكتم

 . [155/11فإ . قافتالا لقنب حدقي اذه 0
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 774/17171/هفف] . "ًاعامجإ هاركإلاب حابي ال ريغلا لام نإؤ
 00 هلك ة/هدج ا ؟ م 15431 رسم (رقسنملا نسباو « لاطب نبا نع)

 . [(بلاط يبأ نع)
 رارقإلا ىلع هاركإلا - نكذر

 كلذ يف يوتسي « ءايشألا نم ءيش يف رارقإلا ىلع هاركإلا لحي ال

 ',فالخ الب اذه لكو « ديدهتب الو ء نجسب الو « برضب « اهريغو , دودحلا

 ا : . قرف الو ؛ هريغ ىلع مأ  ملسم ىلع عقوأ ءاوس

 يلع لعف وهو «رارقإلا هيلع بجوي ام ديدهت نود مهلا ماهيإ نسحيو

 .[؟/ةهح فلفل كلذ ركني فلاخخم ةباحصلا نم هل فرعي الو

 راطفإلا ىلع هاركإلا -
 ٠ ةفكتف]

 مالسإلا ىلع ْدَترْملا هاركإ -
 (ل539)

 لكأ

 1 ةمعطأ :ر

 ةيحضألا نم لكألا -
)7 

 . يذددهلا نم لكألا -
(48001) 

 هترافك نم ناسنإلا لكأ -
 ْ (مع55)

 ةكم مرح يف ديص ام لكأ -
 ةففففا

 :[1١٠1/هن] . عامجإلا ىوعدل هجواال ""

 لداوعم#١و-



 لكألا ءادتبا دنع ةيمستلا - 884

 "”صضرفب تسيلو« ةبحتسم ماعطلا ءادتبا يف ةّيمستلا نأ ىلع اوعمجأ

 . [(يوونلا نع لوكا 19 وف 1 ؟51/8ش]

 لامشلاب لكألا - خه

 عمتجم اذهو , ةيصعم ًادمعتم هلعفو؛ هنع يهنم لامشلاب لكألا نإ

 . |8944 - *9491/ك] . هيلع

 عئاجلا ماعطإ - 285

 ةيافكلا ىلع بجاو« عئاجلا نم ةجهملا قيمرتو « ةرسعلا ىف ذ ةاساوملا نإ

 . [؟79510ك] . عامجإلاب ْ

 ةمعطالا يف ةّمسؤتلا - 807
 ضعي نع يور امو . ءاملعلا نيب فالخ الب زئاج ةمعطألا يف عسوتلا

 ,هُسفرَتلاَو عسوتلا دايتعا ةهارك ىلع لومحمف اذه فالخ نم فلسلا

 . [(يروتلا نع) 1/4!4ف 5/8١ش]. ةينيد ةحلصم ريغل «راثكإلاو

 لكألا يف هرشلا - "48
 . ١8[ ١رم] . مارح هنم رثكأ اذإ هلتقي امم لكألا يف ءرملا راثكإ نأ ىلع اوقفتا ش

 ةضفلا وأ بهذلا ءانإب لكألا -

| 0( 

 ًامئاق لكألا -
 ١٠١/58ف ١هكرمإ.مايقلا لاح يف لكألا ةحابإ ىلع اوقفتا

 . [(يرزاملا نع) ١154/80 (يرزاملا نع)
 ةدحاو ةمقل يف امهوحنو نيترمت لكأ -

 زئاج كلذف . ةدحاو ةمقل يف . امهوحنو , نيترمت نيب لكآلا نرق اذإ
 . ةمآلا عامجإب

 بهذ دقف الإو . لعفلاب حجار هنآ بابحتسالاب ديرآ نإ الإ ءرظن بابحتسالا ىلع عامجإلا لقن يف 0
 . |[ :/مةفنإ , كلذ بوجو ىلإ ةعامج
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 نإف« « مهنذأتسي ىتح امهنيب نري نأ هلزجي مل ةعامج يف ناك اذإ هنأ الإ

 . [8//5097نش (يمزاحلا نع) 4!4/١٠ف] . هيلع قفتم:اذهو . سأب الف « اونذأ
 لكآلا يلي ام ريغ نم لكألا حابي ىتم - نضل

 ءاملعلا: لوق يف هيلي ال ام لكأي نأ لكآلل حابي - عاونأ تفلتخا اذإ

 ْ . [(يبطرقلا نع) 481/94ف]

 ْ ' لكألا دعب دمحلا- 5

 ' هللدمحلا :ماعطلا دعب لوقي نأ لكآلل ْبَحَتْسُي هنأ ىلع اوقفتا
 ا . [(لاظب نبا نع) ؟77/4ف]

 : لكألا نم ءوضولا -

)4450( 

 . ماعطلا روضحب ةالصلا -

7 . 

 بيرقلاو « قيدصلا تيب نم لكألا -

 ش (ملوح)

 ريغصلا ةلكاؤم -
(809:4) 

 ءاسفنلاو ء ضئاخحلا ةلكاؤم -

(0590) 2 

 ' ماعطلاب ريغلا راثيإ -

):/11) 

 ةسبلا

 سابل :و
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 هلالج لج هللا

 هتافصو « هللا ءامسأ - 74

 نآرقلا اهيلع صن يتلا ىنسحلا هئامسأب ىمَسُم ىلاعت هللا نأ ىلع اوقفتا
 . نيعستو عست ددعلاب هئامسأل رصح ال هنأ ىلعو « ميركلا :

 « باتكلا يف ةدراولا هناحبس هتافصي رارقإلا ىلع نوُعمَجُم ةّنسلا لهأ نإو

 . اهنم ًائيش اوفّيَكُي ملو « ةنسلاو

 . هل ةفص َرطاف نأو « ىلاعت هئامسأ نم ّبِرلا نأ ىلع قافتالا نإو

 مهوت ةفص الو « مسا هناحبس هيلع َقَلْطُي نأ زوجي ال هنأ ىلع اوقفتاو
 ,قلاف الو« عرازالو « دهام :لاقي الف . صنلاب كلذ درو ولو ءاصقن

 قلاف# ؛ «نودهاملا معنفإا : ىلاعت هلوق يف كلذ تبث نإو « ءانبالوم ركامالو

 « «نوعرازلا نحن مأ» « «نيركاملا ريخ هللاو هللا ركمو# «ىونلاو بحلا

 . ©. اهاتينب ءامسلاو»

 ًاملاظ هتيمست نأو . ًاهدق ىمسي هناحبس هنأ ىلع عامجإلا نإف « هيلعو
 117/1٠١ ش 1١/١4 - 1١840 ك 55/74/95 تاالهرفإ.رفك

 «ربلا دبع نبا نع) 545/15 0560/81/6 18518/1١

 . [88 - ها/قح (يوونلاو « يلازغلاو
 صخش هنأب هللا فصو - 4

 . صخش هنأب فصوي نأ زوجي ال ىلاعت هللا نأ ىلع ةمألا تعمجأ

 . [(لاطب نبا نع) 547/1ف]

 ءامسلا يف هللا - 6

 لزي ملو . تاومس عبس قوف نم شرعلا ىلع ءامسلا يف لجو زع هللا نإ
 وحن مههجوأو « مهيديأ اوعفرف مهبر ىلإ اوعزف مهقلقي رمأ مهمهد اذإ نوملسملا

 هقفلا لهأ عةنسلا لهأ . ةعامجلا لوق وه اذهو . هنوعدي ءامسلا

 "موكل حلالك
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 ىلاعت هللا ةفرعم - 5

 : .٠ "تابجاولا لوأ اهنأ ىلعو , ىلاعت هللا ةفرعم بوجو ىلع ءاملعلا عمجأ

 ش (هريخو « ينيوبا نع) ه١/5فإ. ًاعامجإ رفك هناحبنس هب لهجلا نإو
 . [88قح

 ١ ىلاعت هللا ةينادحو - "07

 : لزي مل ىلاعت هنأو هل كيرش ال دحاو لجو زع هللا نأ ىلع اوقفتا
 .[هم] عامجإلاب رفاك وهف « كلذ فلاخ نمو « هعُم هريغ ءيش الو هدحو

 مك

 ديحوتلاب كشلا -
 ْ م4150

 ديحوتلاب رفاكلا فيلكت -
(0415) 1 

 ديحوتلا يف داهتجالا -

(59) ْ 
 هناحبس هللا ملع - اني

 و« لضَي الو ؛ ءيش هيلع ىفْخُي ال ىلاعتو « هناحبس هنأ ىلع اوقفتا
 . عامجإلاب رفك دقف ركنأ نمو . لهجي الو ء ىسني

 ٠ لجو زع هللا ملع مدق تابثإ ىلع ةنسلا لهأو « ملعلا:لهأ ةعامج نإو

 ١ « ةملعنكي ملام هناحبس هلل فشكتي نأ وهو « ءادبلا زوجي ال كلذلو

 ا 14/6 شا لمالالا - 1/0648 - ؟/ثه49/ ك ١!7ف رم]:عامجإإلا هيلعو

 ا '.[05قح (يرزاملا نع)

 جلا ةادج ل تح يو طوي رظ بجو 3 رلى جلا ل يف
 بنبقنت ريغ نم هيف لخد نمم مالسإلا لوبق ىلع لوآلا رصعلا لها قابطإب اولدتساو . هضفيقن ىلع

 . [١08/1فإ . ةفرعملا نع
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 ءيش لك قلاتخ هللا -

 نمف . ءاش امك اهلك ءايضألا قلخ ىلاعت ملل نأ ىلع نوملسملا عمجأ

 ""عامجإلاب رفاك وهف « كلذ فلاخ

 . [012قح هم 151/رم]. ملاعلا ثودح ىلع نوملسملا قفتا دقو

 هناحبس همالك نآرقلا -

 (؟1ه)

 مالسلا هيلع ىسومل هناحبس هميلكت - فيلل

 ريب هعمس مالك ةقيقح مالسلا هيلع سوم مّلك ىلاعت هللا نإ

 . [(مزح نبا نع) 588/15ف ١ههر”ش]. ةنسلا لهأ عامجإ هيلعو . ةطساو

 ىلاعت هللا مالكب ٌةَيقرلا -

 )ه١59(

 لوقي هللا : ةرابع - ١

 ضعب نع ءاج ام الإ« ةفاك ءاملعلا دنع زئاج لوقي هللا : ناسنإلا لوق

 . [9/١45ش] . هللا لاق : لب « هللا لوقي : لاقي ال هنأو ء كلذ ةهارك نم فلسلا

 مانملا يف هناحبس هتيؤر -

 هآر ولو« ءاهتحصو « مانملا يف ىلاعت هللا ةيؤر زاوج ىلع ءاملعلا قفتا

 ١١ 6/9ش]. ماسجألا تافص نم هلالجب قيلت ال ةفص ىلع ناسنإلا

 . [(ضايه نع)
 ةرخآلا يف هناحبس هتيؤر - 0*

 نمف « ةباحصلا عامجإب ةتباث ةرخآلا يف ىلاعت هلل نينمؤملا ةيؤر نإ

 هقلخ نم دحأ هاري ال: عدببلا لهأ نم ةفئاط تلاقو . ةمألا فلس نم مهدعب

 حيبق لهجو « حيرص أطخ اذهو . ًالقع ةليحتسم هتيؤر نأل

 وهف ؛ ءيش لك قلاخ هدحو هللا نأ ىلع ةعامدللاو « ةنسلا لهأو . فلسلا قافتا امآ : ةيميت نبا لاق

 . كلذ فلاخخ نم رفك ىلع اوقفتي مل مهنكلو « قح
 ]/139-108[  . بغر نم هرظنيلف « كلذ حرشب ةيميت نبا ضافأ : لوقأ

 دهع١-



 . تامجإلاب ةنجلا لوخد دعب الإ نوكت ال ةيؤرلا هذه نإو

 ءاسملع ْنم هب ُدَستْعي نم عامجإب هاري الق ققانملاو «رفاكلا امأ
 ..[(يوونلاو « يبرعلا نبا نع) 1//١577ف 117103١ /7ش] . نيملسملا

 ء يش هناحبس هيلع بجي ال -غ04

 , ةكلم ملاعلا لب.« ءيش هيلع بجي ال ىلاعت هللا نأ ةّنُسلا لهأ بهذم

 . [77ا//١٠١شإ . ءاشي ام امهيف لعفي هناطلس يف ةرخآلاو , ايندلاو

 1 هئاحبس ةهنم ءاجرلاو . فوخلا - 6

 : ةحص لاج يف ْبَحَتْسُم . هنم فوخلا عم« هتاحبس هللا نم ءاجرلا
 . |[ ١ف] . هيلع قفتم اذهو ؛.ناسنإلا

 'هتاحببس هثعاط.-

 روثمألا نم ىنأو هلالج لج هبر عاطأ نم ذمح ىلع نوعمجم ةمآلا

 . [١١4537/1لف ؟41/45] :' هيلع دمحي ام ةدومحملا

 هناحبس هيلع لكوتلا -

 لكوت : ر
 هناحبس هنم ةيادهلا -

 : ةياده :ر

 6 | © هئاحبس هب فلخلا -

 ٠ ْ (؛هاله - 4440

 ةعمجلا ةبطخخ يف ىلاعت هدمح -

9 

 : هناحبس هنم ىوكشلا - /٠00

 ش لع وقنا: رجضلا ليس ىلع لت ذب كلو ردبعل ىوكش
 0 .[ ١٠/1ف]. ةهوركم اهنأ
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 هناحبس هتر دق دوحج - 4

 407/56ف] . قافتالاب رفك دقف « لجو زع هلل ةردقلا ةفص دحج نم

 . [(يزوجلا نبا)
 هناحببس هس - 4

 . [1708م1150] . دْرِجُم رفك ىلاعت هللا بس نأ ىلع نوملسملا عمجأ

 ءامإ

 قيقر :ر

 ةمامإ

 ةالصلا ةمامإ

 هتمامإ حصت نم -

 ًامامإ حلصي ةالصلاو ةراهطلا لماك ء فلكم « نمؤم ء ركذ لك نإ

 اننا عامجإلاب

 ةمامإلاب قحألا نم - 0١

 . هقفلاب مهملعأو , نآرقلل مُهُؤرُْأ ةعامجلا موي هنأ ىلع اوقفتا - ١

 نإو « هريغ نم ةمامإلاب ىلوأ هبحاصف « تيب يف ةعامجلا تميقأ اذإو - ”؟

 حصتو « مهتمامإ هنكمي نم ناك اذإ . هقفأو . هنم أرقأ وه نم مهيف ناك

 . فالخ كلذ يف ملعي الو « هءارو مهتالص

  هوحنو ء هقفو « ةءارقو « ملع نم هيف امل مامإلا ميدقت نإو اذه

 فالصخ الاب « باجيإ الو  طارتشا ميدقت ال بابحتسا ميدقت وه اغإ

 .[1355 0167 كمن يلا 5/1ت 14م ؟8رم] . ملعي

 ةزانجلا يف ةمامإلاب قحألا

 ع

-3١410- 



 دعاقلا ةمامإ - 7

 ٍْ . ةباحصلا عامجإب ةزئاج ءاحصألل دعاقلا ةمامإ نإ
 ١4 راف 19م] . "عامجإلاب ًادوعق هءارو ءالؤه يلصيو

 . [(مزح نبا نع) 191/7 (نابح نباو , مزح نبا نع)
 ْ ىمعألا ةمامإ - 4١

 ' سنأ كلذ نم عنمو . حيحصلا ةمامإك ؛ ىمعألا ةمامإ نأ ىلع اوعمجأ
 1 . [15854 159/7 ؟ا/ ام] . سابع نبا نع ةيناث ةياور وهو كلام نب

 ' يودبلا ةمامإ - 5

 . ١٠١/١[[ ح] . يودبلا ةمامإ ةحص ىلع عامجإلا

 قيقرلا ةمامإ - 6

 . "هفلخت ةالصلا ىلعو ؛ هريغل ديعلا ةمامإ ةحص ىلع ةباحصلا عامجإ
 . |1852 1448/5ف نفل عال“ '"/١ يإ

 ةأرملاب ةأرملا ءادتقا - 5

 الو ءةملس مأو ء ةشن ةشئاع لعف وهو « ةضيرفلا يف ءاسنلل ةأرملا ةمامإ زوجت
 . 49١٠[ الهم] . ةياحصلا.نم فلاخم امهل فرعي

 ةأرملاب لجرلا ءادتقا - 7

 اهنأ اوملع نإف « ةلفان الو « ضرف يف لاجرلا موت ال ةأرملا نأ ىلع اوقفتا

 ونهو ةأرفإب متئا نم هنأ بهشأ نع يورو . "عامجإلاب ةدساف مهتالصف « ةأرمإ
 510م ؟الرمإ ةمات هتالصف ؛ لع مش ه تسقولا جرت ىتح ةأرما اهنأ يرديال
 . 1١5 ؟/1ي كودك

 180/1[ يإ . سولجلا يف مامإلا نوعباتي الو ءامايق نولصي نيمومأملا نآ يف فالخال
 | : [1984ك] . ةعمجلا ادع اميق '
 يفو ؛ دمحأ نع روهشملا يف زوجي ناضمر مايق يف ةئراقلا ةآرملاب نييمألا لاجرلا مامتثا : ةيميت نبا لاق 0

 ادب ناتياور عوطتلا رئاس

 -م8غ#1١-



 يبصلا ةمامإ - 4

 نم ةفئاط يف ةملس نب ورمع لعف وهو « ةزئاج هريغل يبصلا ةمامإ
 ةباحصلا نم مهل فرعي الو « نامث وأ « نينس عبس نبا وهو « ةباحصلا

 . [(مزح نبا نع) 1؟9/#ن 44٠ م] . ""فلاخم

 قسافلا ةمامإ - 4

 الب ةهوركم اهنأ الإ . هفلخ ةالصلاو « قسافلا ةمامإ زاوج ىلع عامجإلا

 . [(يدهملا نع) 1 17/8ن 91١/1 11١# ١هه/1ي :88م] فالخ

 رفاكلاب ءادتقالا -

 .عامجإلاب ةلطاب رفاك هنأ ءرملا يردي نم فلخ ةالصلا

 .[١411م ؟اا/اح]

 ثباعلاب ءادتقالا -

 فالخ الب ةلطاب هتالص يف ثبعلل ٌدّمَعَتم هنأ يردي نم فلخ ةألصلا

 .[١١4م]. دحأ نم

 ثدحمب ءادتقالا - 497 '

 . هثدح ملع نمل ْثدْحْلا فلخ ةالصلا ميرحت ىلع ةمألا تعمجأ

 نم ةالصو « ةلطاب هتالصف « ءوضو ريغ ىلع وأ « ًابْنْج ىلص نمف « هيلعو
 « هتالص تمرح هب ملع نإف , مامإلا ثدحب ملعي ال ناك اذإ ةحيحص هب متث

 ط 87/15ي 892 411م ١هه/ةعإ ةباحصلا عامجإ كلذ لك ىلعو . تلطبو

 . آذ45 - ووك 11

 ةذاش ةءارق أرقي نم ةمامإ - 47+

 ؟08/7ع] . نيملسملا عامجإب هفلخ ىّلّصَي ال ةناشلا ةءارقلاب أرقي نم

 . [(ربلا دبع نبا نع)

 لوسر نأ ملع ولو « 6 هللا لوسر هب ءاج ام ريغ يف ةجح ال هنآ (امهالوأ) : نيتيحات نم دودرم اذه '

 نع عفر ملقلا نإ» : مالسلا هيلع هلوقل يبصلا فيلكت مدع (ةيناثلا) . هب انلقت اذه فرع 6# هللا

 . اذه فالخخ يباحصل الوق مزخ نبا ركذي ملو . [440مإ . «ملتحي ىتح ريغصلا

 -و48-



 ةيهقفلا عورفلا يف فلاخملاب ءادتقالا -

 تحص.« يعفاشي متئا اذإ يفنحلاك  هبهذم ريغ نم مامإب ىدتقا نم

 . [هى/؟ي] . عامجإلاب هتالص

 : رفاسملاب ءادتقالا - 6

 نم رفاسملا مّلسو« رفاسملاب متنا اذإ ميقْلا نأ ىلع ملغلا لهأ عمجأ
 1 « تاعكر عبرأ ةالصلا م متي نأ ميقملا ىلغف« «رفاسم ةالص ىلص هنأل , نيتعكر

 59 مادقن 75/1 هيلع ةبجاولا ةالصلا اهنأل

 ةعمجلا يف رفاسملاب ءادتقالا -

 : ْ (؟ة51)

 سكعلابو ئضوتملاب مميتملا ءادتقا -

 . ملعي فالخ الب حيحص مميتماب ئضوتملا ءادفقا
 13/4 عااام 83/1ي]: مُميَتلا / موي ه ئضوتل نأ ىلع اوعمجأ دقو

 : . [(رذنملا نبا نع)
 ىرخأ ةضيرف يلصي نمب ضرتفملا ءادتقا -

 ' فلخ رهظلا يلصي نمك , ىرخأ ةضيرف يلصي نم فلخ ضرف ةالص
 / نم فلاخم هل ملعي الو « ءادردلا يب بأ لعف ونهو « ةزئاج ء رصعلا يلصي نم
 : [4464م] . ًالصأ ةباحصلا

 سكعلابو لفتحملا ضرما ءادتقا - 4

 ْش يلو« ةلات ينلصي نم فخ ةفيف يصب نسم ةالص حصت
 : . ةباحصلا عامجإ

 ملعي فالخ الب ةضيرف يلصي نم فلخ ًاعّوطَت يلصي نم ةالص حصتو

 ينل (مزح نبا نع) 165/5ف 187/5 494م]. ملعلا لهأ نيب

 1 .|!١ا/١ح 4٠ /اط
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 لفنتملاب ٍلْفَتَتْلا ءادتقا - 4

 . [8/7"1ن] . عامجإلاب زئاج ةلفان يلصي نمل ةلفان يلصي نم ةمامإ

 مومأملاب ءادتقالا - ٠"

 . [(ضعبلا نع) 98/4-44ع] . عامجإلاب حصي ال مومأملاب ءادتقالا

 نامأ

 نامألا يطعي نم - 0١

 لهأ نمأ اذإ ء ناركسبب سيل يذلا « لقاعلا « غلابلا «ملسملا نأ ىلع اوقفتا 3

 ىلع رفكلا لهأ رئاس نمأ وأ « ءالجلا ىلع وأ « ةيزجلا ءادأ ىلع نييبرحلا باتكلا

 « برحلا ضرأب قاحُنلاو ؛ مهدالب كرتو . مهيرارذو « مهلايعو . مهسفنأب ءالجلا
 عيمجلو « نينمؤملا ريمأل مزال كلذ نأ « مالسإ ضرأب الو ةمذ ضرأب ال

 . عيضولاو « عيفرلا كلذ يف يوتسي « '"'اوناك ثيح نيملسملا
 : تونحسو « نوشجاملا نبا لاقو . دبعلاو « ةأرملا نامأ ةحص ىلع اوعمجأ دقو

 ١95417 ك 5009 /هتالام ؟ه/95خ ١؟١رم] . مامإلا ىلإ نامألا رمأ نإ

 . [(رذنملا نبا نع) 79/4ن (رذنملا نبا نع) 9/5١7ف ١96.0 - ؤ و4وع -

 نامألا هنم حصي ال نم - 47

 الو « نودجم الو . "يبص الو « يمذ نم حصي ال نامآلا نأ ىلع اوعمجأ

 59/80 407 */ه ح (رذنملا نبا نع) 5/١٠7ف "؟امإ . هركم الو « هوتعم

 . [(رذنملا نبا نع)

 وه اذهو « هبئان وأ . مامإلا نم الإ ةمذلا دقع حصي ال هنآ يعفاشلا بهذم رهاظ : ةيميت نبا لاق '''

 ا نمل ل انك اسم لك نم حيت ان نيل يف جو فو محا باحصا دنع روهشلا

 . ةلبانحلاو « ةيكلاملا نم فالخملاو ءزيمملا كلذكو« هريغو « قهارملا نيب ةقرفتلاب رعشي رذنملا نبا ريغ مالك '

 .|؟١١/كفإ

 هس اجو



 0 ١ نامألا ةغيص - 499

 ٠ ال ء فت ال « كتنسأ ء كترجأ : يه نامآلا ةفيص نأ يف فالح ملعي ال
 هب مهفي مالك يأوأ« .«كيلع سأب ال« كيلع فوخ ال ء شخ ال« لمد
 ملال تنكري 4497١1ك] . نامألا

 : طزش ىلع قلعملا نامألا -
 ! مكلدأ وأ : ينصح مكل حتفأ : شيجلل شيجلل وأ « مامإلل لاق ءادعألا دحأ نأ ول

 كنلذ اوحتف اذإ | مولعم هطرشي ء ءيشل ذاك هنم يلاذأ ىلع ء نصح ىلع
 - نإ ء طرشلاب ل ءافولا بجو كلذ ىلإ هوباجأ نإ مهنأ ىلع اوعمجأ دقف : نصحلا
 | .[13/؟خل هيلع ةردقلا لبق كلذ ىلع نمأتسا ناك

 ودعلا برح مدع ىلع نامألا - 6
 2 توملسللا مهبراحي الو . نيملسملا اويراحي نأ ىلع نامألا ودعلا يطغأ اذإ

 . [١؟؟رم] . فني ال لطاب: كلذ نأ ىلع اوقفتا دقف

 نيملسملا لثق دصقب نامألا -

 نامألا كتيطعأ انأو ء. تكش نم لتقاو « اندالب لخدا :رقاكل ملسم لاقول
 . [ا987//ه ح] . فالخ الب نامألا اذهب ءافولا بجي مل . كلذ لعفتل

 ردغلا دصقب نامألا - 7

 . [4ه5/ه ح] . ردغلا دصقل نامألا ميرحت ىلع عامجإلا

 ,مالسإلا ةفرعمل نامألا - 8

 ٍذِقف , مالسإلا عئارش فرعيو « ىلاعت هللا مالك عمسيل نامألا بلط نم
 ..فالمب هيف ملعي ال اذهو٠« هنئمأم ىلإ دري مثع نامألا هؤاطعإ بجو
 ٠ . [[أ؟؟/ني]

 نيملسملل ةبسنلاب نامألا رثأ -

 ْ (عوع عث)

 ب ومآ



 نامألاب نمأتسملا مازتلا - 9

 ال هنأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ دقف « هيلع َدهع ام ىلع ماقأ اذإ نمأتسملا نإ

 . [050/8ي] . همزتلي مل ام ىلع ههاركإ الو« هدهع ضقن زوجي
 نمأتسملا مد ةمصع -

 ليبس الف «نامأب مالسإلا راد لخد اذإ نمأتسملا نأ ىلع ًاعيمج اوعمجأ
 نأ مامإلا ىلعف هنطو ىلإ عوجرلا دارأ نإ هنأ ىلعو . هلوخد دنع هيلع دحأل

 . هنمأم هغلبي :

 « مدلا نوقحم نامألاب ريصي نمأتسملا نأ يف مالسإلا لهأ نيب فالخ الو

 . [17/7ن 157 0 47/9 خ] . هلتق زوجي الف

 ينازلا نمأتسملا لتق - ' 44١

 يبأ لعف وهو « هنمأم ىلإ دري الو « لتقي هنإف ةملسمب ىنز اذإ نمأتسملا نإ

 .[159/ه حإ. ًاعامجإ ناكف « ءركدي ملو « ةديبع

 ةلماعملا يف ملسملاك نمأتسملا - 7

 عيابي نأ ملسملا ىلع مارح هنأ ىلع مهنيب فالخ ال ءاملعلا عمجأ

 ام مالسإلا راد يف نمأتسملا ةعيابم نم خسفيو . لطبي هنأو  ًادساف اعبب ًانمأتسُم :

 . [7//00خ] . ةدسافلا نيملسملا تاعيابم نم خسفي

 نمأتسملا لام ةمصع - 447

 وأ . مئاهب ىرتشاف « نامأب مالسإلا راد لصخد ول ًايبرح نأ ىلع اوعمجأ
 . كلذ نم هعنم مامإلل سيلو « برحلا راد ىلإ هعم اهب جورخلا هل نأ «ًابايث

 ءاهب ملسأ مث ءنامأب مالسإلا راد لخد ول هنأ ىلع ًاعيمج اوعمجأ دقو

 نأ « نيملسملل تراصو اهيلع اوبلغق , هدلب ىلع نوملسملا راغأ مث , لام هعمو
 . سانلا رئاس نود هل ملسأ يذلا نمأتسملا دي يف ام عيمج

 يف هحبر وأ « اهيلإ هب مدق لام هعمو « مالسإلا راد يف نمأتسملا تام نإو

 لاملا نأ ىلع اوعمجأ دقف « برحلا راد يف ةئرو فّلخخو « ةراجت نم مالسإلا راد

 -1ه8م-



 : راد مدنق ناك نإ هتثرو ىلإ لاملا دري ::لاق يعازوالا نأ الإ . هتثرو ىلإ دودرم
 هثاريم نإف , عوجرلا ركذي ملو نمأتسا نإف « عجري نأ ىلع نمأتساو مالسإلا

 .|07 - ه١ ه0: ؟8/9خ] . نيملسملل

 نمأتسملا ةلاهج - 4

 حيفا ينو : ودنعلا نم لجر مهادانف « انصح اورصج اذإ نيملسملا نإ

 ْ . ًانامأ هوطعي نأ زاج « نصحلا مكل

 ! نإلف ء نصحلا لهأ نم دحاو لك هاعداو , نامألا ذخأ يذلا فرعُي مل نإف

 يف ودعلا نم دنحاو لشق زججي ملل فرعي مل نإو « اهبف نامآلا بحاص فرع

 1 . [18/9خ 191/9-3317ي] . ملعي فالخ الب نصحلا

 ْ نامألا تابثإ - 6

 1 تلخد ينإ؛ «لاقف « مالسإلا راد يف دجو برحلا لهأ نم ًالجر نأ ول

 / ضب نأ نيملسملا نم نالجر هل دهشي نأ الإ « ًاثيف ناكو « هلوق لبقي ملل نامأب

 ْ شا ًاعيمج مهلوق هيلع ام اذهو . هّنمأ دق نيملسملا

 ' رسمجتلاب نامألا ضقن - 445

 : نإنف « سسجتف « سسجني ال نأ هدهع يف نماتسملا ىلع مامإلا طرتشا ول

 . [1/هن 77/56١ف] . قافتالاب ضقثني هدهع

 ةنتامأ

 ةعيذو

 ةأرما

 ةأرم :ر

 :فورعملاب رمألا مكح -

 . ةمألا عامجإب بجاو فورعملاب رمألا



 1/6رسم 75/8: 777//١ش] . ءاملعلا عامجإب ةييافك ضرفوهو

 .[145ةه/هح

 فورعملاب رمألاب فلكملا نم - 448

 باحصأ هب صتخي ال فورعملاب رمآلا نأ ىلع نيملسملا عامجإ نإ

 [(ينيوجلا نع) 778/1١ ش] . نيملسملا نم درف يآل كلذ تباث لب ؛ ةطلسلا

 ركنملا نع يههن :ر

 مأ
 نادلاو :ر

 لاومأ

 ةيكلم:ز
 دلو مأ

 دلولا مأ فيرعت -

 ًاكلم اهل هكلمب ء اهؤطو هل لحي يتلا هّمأ هنم تلمح نم نأ ىلع اوقفتا

 يف رظنلا اهعم مرحي ال يتلا لاوحألا نم ءطولا حيبي ام رئاس وأ , ًاحيحص

 . هل دلو مأ اهنأ ء دلو هنأ انقيَتُم تدلوف , ملسم « يرحل مات رح وهو « اهتروع

 اهنإف ءرعشلاو « نيعلاك « ناسنإلا ةقلخخ هنم نيبتي المح تعضو اذإو

 785/5ب 77١رم] . عامجإلا هيلعو ؛ ًايح نكي مل نإو ؛ دلو مأ هب ريصت

 .[1190/4 2 7؟ه/8 ح هدد ١ي

 ةجوز تسيل دلولا مأ -

 . [1587م] . فالخ الب ةجوز تسيل دلولا مأ

 مكحلا يف ةمأ دلولا مأ - 401

 ءاهتاكزو . اهئاريمو : اهدودح يق ةمألاك دلولا ْمُأ نأ ىلع اوقفتا

 . اهمادختساو « اهحارج شرأو « اهتيدو « اهتداهشو

 -هه١-



 7817/9 . اهديس ىلع دلولا مأ ةيانج نأ ىلع نيتفملا ماوع عمجأ دقو
 .[1؟ه/1 حج 758291751481 158ام 154رم

 قيقر : ر

 : '.دلولا مأ ءطو - 67

 : [1986/4 ح ١ا//١1خ 7817/5بإ . عامجإلاب دلولا مأ ءطو ديسلل زوجي

 . دلولا مأب فرصتلا - ؛0*

 ْ . هتوم لبق اهديسل ةكولمت دلولا مأ نأ ىلع عامجإلا
 الو: اهتبه الو "اهعيب زوجي ال دلولا مأ نأ ىلع ةجحلا عامجإ نأ الإ

 ْ ديسلل نأو . ثروت ال اهنأو . اهحاكنإ الو . قتعلاب الإ اهديس كلم نم اهجارخإ
 | . "اهترجاؤم لحت ال اهعضو لاح يف اهنأ الإ « هيف اهتراجإ زوجت اميف اهتراجإ
 -جولال املا - 73 ؟فنل 1 هم وةك ط 155رم اظا//١خ]
 ! نع)اه70م١٠/0880080 يا؟7/ه ف ادعو عدلت ب مل
 1 . [(ةمادق نبا نع القن) و49. 48/1ن ١51/6 ح (ضعبلا

 ه8

 دلولا أ قتع -

 (5مكا)

 . اهعيب نالبطب ىلع اعمجم نالا راصو ؛ عفترا دقو « لوالا نرلقلا يف فالح هيف ناك دلولا مآ عيب 0.0
 عانمجإلا بتارم يف مزح نبا ىكح دقو [١؟7/هفإ . ذودشلا الإ هنيف فلاخي ملو [؟77/4ع]
 اًيهه اوعدي ناب نولابي ال نيذلا : لوقي ىلحملا يف هب اذإو [61١رم] اهغيب لح مدع ىلع قافتالا
 « سابع نباو « بلاط يبأ نب يلعو ؛ تباث نب ديزو « دوعسم نبأ اولعجي نآب نولابي ال مث , عامجإلا
 ١ . [1580م]. عامجإلل نيفلاخم

 ننباو « سأبع نباو « يلع نع يور ام عامجإلا ةياكح ةحص يف حدقي ال : يناكوشلا لاقو
 . احيحص اعوجر عجري مل هنأ يلع نع يورو « ةفلاخملا نع عوجرلا مهنع يور هنآل «زاوجلا نم « ريبزلا
 . |ةم/كنإ

 حضي فْيكو , ةفزاجم اقلطم دلولا مآ عيب ميرحت ىلع عامجإلا وعد :رخآ عضوم يف لاقو
 : . [15/5ن] . نالا ىلإ ةباحصلا مايأ ذنم لاز ام فالخملاو

 . [١؟4رم] . كلذ لك يف اوفلتخا '”

 ساه



 دلولا مأ ءالو -

 (؛504)
 ةجوزملا دلولا مأ ديس توم - 5

 « ديسلا تامف « لجر نم دلو مأ جوز اذإ لجرلا نأ ىلع اوعمجأ
 . [15ام] . ءاربتسا الو « اهيلع ةدع الف , اهجوز دنع يهو

 ديسلا توم دعب دلولا مأ حاكن - 66

 « ةيرحلا تقحتسا دقو « اهديس تام اذإ  دلولا مأ نأ ىلع اوقفتا

 .راهطأ ةثالثو . ضيح ثالث اهيف « مايأ ةرشعو رهشأ ةعبرأ تدتعاف
 . [55١ل الالرم| . حاكنلا اهل لح دقق

 اهديس ةافول دلولا مأ ىلع دادحإ ال -

(50) 
 دلولا مأ نباب فرصتلا - 6

 نأ الوءعابي نأ لحي ال رح اهديس نم دلولا مأ دلو نأ ىلع اوقفتا

 . ًادحأ كّلمي الو ء. بهوي

 هعيب لالحف٠« « ديسلل دلو مأ نوكت نأ لبق ؛ ءاهديس ريغ نم ناك نإف

 . فالخ الب

 ءاهقتعب نوقتعي . اهتلزنمب اهديس ريغ نسم اهدالؤأ نأ ىلع اوعمجأ دقو

 ١هه1م 1؟9رمإ. نوسكولم مسه : لاقف ٠ يرهزلا درفناو. اهقرب نوَُفريو

 . ["4944ك ١ ؟4ام

 ءانإ

 ةينآ :ر
 راحتنا

 راحتنالا مكح - ها

 . [9١ا/رم] . هسفن لتقي نأ دحأل لحي ال هنأ ىلعاوقفتا

 ومال



 راحتنالا ىلع هاركإلا - 8

 , قافتالاب ًاصاصق هب لتقي هنإف « تامف ؛ مسلا ذخأ ىلع ًاصخش هركأ نم
 0 ا .[١507/1ف]

 . ٠  ريغلا ةادأب راحتنالا - ؛هو

 اذه عم ناك ولو «ناسنإ ىلعوأ «ءيش ىلع ًادمع هسفن ىمر نم

 هيلع عقو نم ىلع ءيش الو  ًادمع هسفن لتاق وهف“ نيكس وأ « ةديدح ناسنإلا

 0 .[10417م] . فالخ الب

 رحتنملا ىلع ةالصلا -

(1450) ْ 

 أطخ هسفن ىلع ىنج نم ةيد -
 ش (6:5)

 ٍإ ليجنإ

 ْ ليجنإلا فيرحت - 15

 145/1 فالخ الب ليجنإلا يف ف اولدابو « وفرح ىراصتلا نإ

 1 ْ . [(يشكرزلا نع)

 ليجنإلاب مزتلا نم رفك -
(84) 

 ليجنإلا ىلع فقولا -
 ش (411074)

 ناسنإ

 ' تاقولخملا نيب ناسنإلا ةناكم - ١

 وس تاسقولخلا لك نسم لضفأ مدآ يب نأ يف فالس ال
 3 "اف ةكئالملا

 -مه١-



 هرّوسو ناسنإلا ةراهط -

 « هنثيلو « هقرعو ؛ هباعلو هعمدو ؛ يمدآلا ةراهط ىلع نيملسملا عامجإ نإ

 ناكأ ءاوسو « ًارفاك مأ« ًاملسم ناكأ ءاوس « هرؤسو « ٍةعاخنلاو ؛ هطاخخمو ٠ ,هقازبو

 . ءاسفن مأ « ًاضئاح مأ «ًابنج مأ « ًاثدحم 1

 قراف اذإ سبغن باعللا نأ ء يعخنلاو . يسرافلا ناملس نع حص دقو

 نم فسوي يبأ نع يكح امو . ضئاخلا رؤس هرك هنأ يعخنلا نع يكحو . مفلا |

 1779١ ش] . عامجإلاب جوجحم وهف ء حص نإو . حصي ال ضئاحلا ندب ةسابجن ١

 -5:44- 1١548 ك ؟١ام (يربطلا نع)إ) 508 //

 .رذنملا نباو ء يربطلا نع) هال ءه492157/7ع 1//50ب 71١7-68

 (ضعبلا نع) ١/781ف (رذسنملا نبا نع) ١/197:577ي (دماح يبأو

 . [؟ال/١ ح هاكر

 رحلا ناسنإلا صخش عيب - 5

 . عامجإلاب زوجي ال « هريغب وأ . نيدب ءرحلا ناسنإلا صخش عيب

 هنأ يلع نع يور ام الإ « فالخ الب هدي عطقت ال هقرسي مل ًارح عاب نمو
 779/4 ي مالرم (رذنملا نبا نع) ”51/4ف ٠١ ١ام] . ارم> عاب نم دي عطقت

 . [(رذنملا نبا نع) 795/هن 7١ /مح

 هنم جرخي امو . مدآ نبا لكأ - 4

 لاح لكب مارح« هلوبو« هترذعو « مدآ نبا لكأ نأ ىلع اوقفتا

 ١[. ؟ةرم]

 ناسنإلا مد ةمصع - 6

 يغبني ال ء ةنسلاو « باتكلاب اهنم عونمملا ءامدلا نأ هيلع عمتجملا لصألا

 . [؟55784] . نيقيب الإ« ءيش اهنم قاري الو « حابتست نأ

 . ةقرسلا دح « ةبارحلا دح . حارج . صاصق ؛ لتق : ر

 هسفن ناسنإلا لتق ميرحت -

 راحتنا :َر

 -16ه98-



 هسفن ناسنإلا ءاذيإ - كك

 ْ ملؤي نأالو « هئاضعأ نم ارضع عطقي نأ دحال لحبأل هنأ ىلع اوقفتا
 ١ ' . [80١رم] . ةصاخ باصملا وضعلا عطقب ياودتلا ريغ يف هسفن
 هلامعتساو . ناسنإلا دلج خلس - 7

 عامجإب ::هلامعتساالو ةغايدالو , هخلس لحيال ناسنإلا دلج نإ
 : . [(يمرادلاو , مزح نبا نع) 77/4, 77/١ ع ”*رم] نيملسملا

 1 ؛ناسنإلاب ةلثملا- 8

 . [15417هك ١ ها/رم] . مارح ناسنإلاب ليثمتلا نأ ىلع اوقفتا

 ْ هتلج .قرح حابي نم - 1ك

 ّْ « هلق دعب رئابكلا لهأ نموأ ١ نيكربشملا نم لتق نم ةفيج قارحإ نإ
 .كلذ مهريسكت ريش نم راصنالاو« نيرجاهملا ينارهظ نيب نيب يلعو ءركب وبأ هلعف
 .[م8/ههإ

 : راتلاب ودعلا قرح -

)840 
 ناسنإلا ءاصخخ -

 ءاصخ :ر

 يغبلا لهأ
 ةاغب : ر

 تيبلا لهأ

 تيبلا لآ :َّر

 برحلا لهأ

 يبرح :ر

 ةمذلا لهأ
 يفذ :ر

-١586- 



 باتكلا لهأ

 يباتك رز |

 ةيقوأ
 ةيقوألا رادقم -

 . [1/5ي 15787 له /4تإ . ملعلا لهأ دنع ًامهرد نوعبرأ ةيقوألا

 ءاليإ

 ءاليإلا مكح - 4/1

 . [5/١14-ح]. عامجإلاب حابم ءاليإلا

 ءاليإلا ىنعم - 7

 زمع هللا ءامسأ نم مساب , ""بضغ لاح ريغ يف . فلح نم نأ ىلع اوقفتا
 « ةلقاعلاو « ةملسملا « ةرحلا هتجوزأطيال نأ ىلع « هتافص نم ةفصبوأ « لجو

 « ةعضرمالو « ىلبح ريغ يهو « حاكنلاو « لقعلاو « مسجلا ةحيحصلا « ةغلابلا

 , هركمالو « ناركس ريغ « لقاع ؛ غلاب « ملسم وهو ء اهب لخخد دق ناكو
 هنإف ,ادبأ اهأطيال نأ فلحف , اهسفن نم هل ةنكمم يهو . نينعالو . بوبجمالو

 . كلذب هتجوز هتبلاط اذإ لوم

 . فالخ الب ءاليإ نوكي الف , هتافصو « ىلاعت هللا ءامسأ ريغب فلحلا امأأ

 « ةدحاو تيقب نإ ثنحي مل ًاعيمج ىونو . هتاجوز ىطوال : فلخ نإو

 . عامجإلا وهو

 نم ةجوزلاب قلعتيام ىلع لومحم يعرشلا ءاليإلا نأب نيريس نبا لاقو

 77/8/56 51/7 475/9 /ي ؟١ام ال١ - /هرم] . قافنإ وأ « مالك وأ ؛ عامج كرت

 |1177 1مم كابو -

 . [141/؟-| . اعامجإ بضغلا ىف ءاليإلا دقعني ''

 و59



 ءاليإلا لحم - 40
 ش دقغني انك « ةيبنجألا نمال ؛ ةجوزلا نم دقعني ءاليإلا نأ ىلع عامجإلا

 . ةيعجرلا ةقلطملا نم
 اع افإو ماليا سيل هنأ نم لجرل ءاليإ نأ ىلع ةمألا تعمجأ دقو

 . [165892 747/9 ] . ةرافكلا الإ مكح هيف سيل« ناميألا رئاسك « نيمي
 , قيقرلا ءاليإ - 4

 , [؟47/؟] ..قيقرلا نم ءاليإلا ةحض ىلع عامجإلا

 ءاليإلا رثأ - ؟ا/ه

 00 ةرافكالو 3 ًاقالط بجويال ءاليإلا درجم نأ يف ء ءاملغلا نيب فالخال

 . زهشأ ةعبرأ لبق قالط يلوملا ىلع عقيال هنأو« ةئيفلاب ةبلاطم الو

 نير باج لإ . ةقلطملا ةدع قالطلا دعب دتعت اهنإ : نولوقي ءاهقفلا لك نإو
 : ةميرألا يف ضّيح ثالث تضاح دق تناك اذإ دشتال : لوقي هنإفءديز
 .[783791/ك (ضايع نع) ؟1/94/5ش] . رهشألا

 ١ ةئيفلا ىنعم - عع

 1 هاامإ رذع يلوملل نكي مل اذإ عامجلا يه ةئيفلا نأ ىلع اوعمجأ
 . [(رذنملا نبا نع) ه.: ٠ /ا/ي

 (؟149)

 ةئيفلا ةبلاطملا - 4/7

 ًاعامجإ ءيفلاب ةبلاطملا قح ةجوزلل بجوأ , ءاليإلا دويق تلماكت ىتم
 برشي وأ , لكأي ىتح لهمي هنإف« هيلع ردقو « ءيفلاب بلوط اذإ جوزلا نإو

 ايل : ؟4ه/هح] . عامجإلا كلذ ىلعَو , هوحنو . ًارهش لهميالو ٠ يلصي وأ
 ةئيفلا رثأ - 4/8

 0 ملام « « اهيلع فلح يتلا ةدلل ء ءاضقنا لبق « جرفلا يف ة ءطولا نأ ىلع اوقفتأ

 7/9/”نش /ارنم] . ءاليإلا اهب طقسي ةحيحص ةئيف وه ؛ رهشأ ةعبرأ ىلع دزت

 . [145/9-ح (ضايع نع)

 داو



 ءاليإلا ةدم يف ةيونيبلا رثأ - 494

 وأ« علخب وأ « ثالث قالطوأ « حاكن خسفب هتجوز تناب اذإ يلوملا نإ
 فالخ ريغب ءاليإلا ةلم تعطقنا دقف , يعجرلا قالطلا نم اهتدع ءاضقناب

 0٠[. - ه:9/87ي] . ملعي

 ءاليإلا يف هيلع فولحما لاوز رثأ - 6

 « مهعاب مث « يتجوز تئطو نإ «رارحأ يقيقر : لاق اذإ هنأ ىلع اوعمجأ

 . [11ام] . هنع طقس ءاليإلا نأ

 ناميا

 نيمي :ر

 ناميإ
 مالسإ :ر

 ناميإلا ديدحم - ١

 « حراوجلاب لمعو « ناسللاب قطنو « بلقلاب داقتعا وه ناميإلا ديدحت نإ
 وه اذهو . صقنيو ديزي وهو « ةيصعملا نع فكلاو . ةعاطلا لمع لمشي وهو
 نبا نع) ١/187ش 771١م] . اهفلخو , ةمألا فلس نم ةنسلا لهأ دنع دمتعملا

 « مزح نباو  لاطب نباو « متاح يبأ نبا نع) 51/156 ١/40ف (لاطب
 . [(عيكوو ء. ضايع نب ليضفو « يئاكلاللاو
 رفك ناميإلا لكشلا -

 (541؟)

 نمؤملا وه نم -

 لحأو « هلوسرو هللاب نمآ نم ىلع ناميإلا قالطإ ىلع ةنسلا لهأ قفتا
 ًاداقتعا مالسإلا نيد هيلقب دقتعاو « بجاولا بجوأو ؛ مارحلا مرحو « لالحلا

 . لدتسي مل مأ لدتسا ءاوس « نيتداهشلاب قطنو « كوكشلا نم ًايلاخ ًامزاج

 -طك#م-



 وهف زجعوأ « ةّقت نود هناسل هب قظني ملو « هبلقب نامإلا دقتعا نم امأو

 . نيملسملا دنعو « هللا دنع رقاك

 ةلجاعمل هم نّككمتلا مدعل وأ ,.هناسل يف للخ قطنلا نع زجع نم امأو

 قطن نمو. ةّنسْلا لهأ قفتا هيلعو « ًاؤم نوكي هنإنع كلذ ريغلوأ « ينل

 : نيملسملا دنعو « هللا دنع رفاك وهف . هبلقب لقب هلقتعي نأ نود مالسإلاب

 ' لحتجو « لمعو « هقرعوأ « هبرب ةفرعمو « هنم ملع ريغ ىلع لمعو « رقأ نم
 نيب فالح الب نمؤم مسا قحتسيال هنإف « ديحوتلا نم: فرعام بّذكو « هناسلب

 . [١18/1ف دهم هالؤ ءالالم ١كم 1931 188/١ شإ عيمجلا

 نمؤملا نع هللا ىضر - 48*

 .عامجإلا هيلعو « ناميإلابو نموؤملا نع ضار ىلاعتو هناحبس هللا نإ

 .[١؛7قح]

 رئابكلا بكترم ناميإ - 45

 نم مهريغو لتاقلاو قراسلاو « ينازلا نأ ىلع قحلا لهأ عامجإ

 «نامعإلا  وصقان تونمؤم مه لب ؛ «كلذب نورفكيال ةرشلا ريغ ءءرئابكلا باحصأ

 يللا مل يهيذع ءاش نإ ألو ةنجلا ملأ ع اف ءاشاإ ىلا

 .: |3537 71/١ ش] . ةنجلا

 نامعإلا ميلعت - ويه

 يف لوخدلا ةيفيكو « ناميإلا نع لأي ءاج نم نأ ىلع ءاملعلا قفتا
 . [978/4١ش] . روفلا ىلع همِكلعتو «' هتباجإ تبجو « مالسإلا

 اداقتعالاب ةلداجما - 485

 اميف ةرظانملاو. لادجلا نع فكلا ىلع ةنسلا لفأ مهو ؛ ملعلا لهأ عمجأ
 ]١١7١4|. لمع هتحت نسيلام ( ةدئفألاب داقتغالا هليبس

 -وه4-







 ثعبلا ريسفت - 4417

 هيف عطقنت تقو يف نوثعبي مهلك سانلا نأو « قح ثعبلا نأ ىلع اوقفتا

 ىلاعت هللا نأو ءرشو «ريخخ نم اولمع امع نوبساحيو ء ايندلا يف مهاتكس

 . هريغ لعفي بدعيال اذحأ نأو«' ”ءاشي نملرفغيو« ءاشي نم بذعي

 . [1 154كم 11/1 - ؟ا/هرم]

 ًاحورو ًادسج ثعبلا - 4مم '

 0 [١الكرمإ ةمايقلا موي سفنألا عم عمجتو ءرشنت داسجألا نأ ىلع اوقفتا

 كلذ نودام رفغيو هب كرشي نآ رفغبال هللا نإ» : ىلاعت هلوقلو « رفاكل نوكتال ةرفغملا نآ مولعم ''

 . #ءاشي نمل

 -دل/ا١5ا-



 ٍْ . ' !ثعبلا راكنإ - 9
 إم سيف تول دعب تعي ركلا سال ىلع نوملسملا عمجأ

 . [؟8910/4ك] . هب دهشام هعفنيالو , ملسمالو

 روصلاب فلكملا وه نم -

 ضف ١1/1ف]: عامجإلاب مالسلا هيلع ليفارسإ وه روصلا بحاص نإ
 ْ . [(يميلحلا نع)
 فقوملا لوه نم ةعافشلا -

 (؟50)

 ةرخآلا يف نازيملا -

 تازيم : ر

 ةمايقلا مويأهنع لأسيالام - ١

 نم : باسحلا موي هدابع لأسيال ىلاعت هللا نأ ىلع نيملسملا ءاملع عمجأ
 [؟0181/ك] . نالف نم لضفأ نالف له : الو , يدابع لضفأ

 ةاغب
 ش ! يغبلا مكح - 445

 ., . [(يدهملا نع) ١الا/ا/لن ؛١هرهحإ] عامجإلاب قسف يغبلا

 نتفلا يف قحلا ةرصن - 1

 ١ بهذم وه , نيغابلا ةلتاقمب هعف مايقلاو « نتفلا يف قخْلا ة ةرصن ٠ بوجو

 . [(يوونلا نع) 5/0 ن٠ شِ] مالسإلا ءاملع ةماع

 ةفيلخلا ىلع جورخلا -

 )1١84(

 | مامإلا ىلع ةاغبلا لاتق - 4

 ' حيحص « ةعاطلا بجاو  لداع مامإ ىلع . ًاملظ اوجرخ ىتم ةاغبلا نإ
 ' دعي مهلاتق بجو دقف . ةعاطلا اصع اوقشو « ةعامجلا يأر اوفلاخو « ةمامإلا

 -!ومح



 (ضايع نع) 70 /68ش ه7؟/8ي] . ةباحصلا تعمجأ هيلعو مهراذنإ

 . |[(يدهملا نع) ١7١/7 ن 4١50 416: ؟8ه/هح

 ةاغبلا لاتق ةفص - 40

 ةجراخ يهو « اهلتاقي نأ هل نم « ةيغابلا ةئفلا لتاق نم نأ ىلع اوقفتا

 الو ءأربدم عبتي ملف « ةمامإلا حيحص « ةعاطلا بجاو « لدع ؛ مامإ ىلع ًاملظ

 بجوام لاعقلا يف لعق دق هنأ الام مهل ذخأ الو مهنم :م حيرج: ىلع زهجأ

 101م هيلع

 ًايغاب دعيال نم- 41

 « ًايغاب سيلف « كلذ هسفن نع عفدق « هريغوأ « مامإلا نم , ملظب ديرأ نم

 . |1164 ةباحصلا نم كلذ يف هل فلاخمالوع ورمع نب هللا دبع لعف وهو

 يغابلا لتقي ىتم - 0
 . [«ضعبلا نع) 5164 م] . ""فالخ الب حابم راسإلا لبق يغابلا لتق

 ةاغبلا نم لتقيال نم - 444

 ىلع جورخلا دقتعي نم لتق نع فكلا ةيعورشم ىلع عامجإلا نإ

 . برحل دعتسي وأ « ًابرح كلذل بصني مل ام . هداقتعاب رفكيال وهو « مامإلا

 . هلتق لحيال هنأ « ًابئات لاتقلا ةاغبلا نم كرت نم نأ ىلع اوقفتاو

 (يربطلا نع) 177/7ن] . قافتالاب مهحيرجالو « ةاغبلا ربدم لتقيالو

 .[7١4/هح ١؟الرم

 مهتحلاصمو . ةاغبلا ةنداهم - 84

 « مهلاح يف مامإلا رظن « ةنده مامإلا نم اوبلط اذإ ةاغبلا نأ ىلع اوعمجأ
 3 قحلا ةقرعمو « ةعاطلا ىلإ عوجرلا مهدصق نأ هلرهظ نإف « مهرمأ ثحبو

 « هووحن وأ ددم راظتنا وأ« لاتقلل عامتجالا مهدصق ناك ثإو« مهلهمأ

 . مهلهم مل
 ايغاب نكي مل اذإف ء اعفادم ايغاب مادام هلتق لح نكلو « اقلطم راسإلا لبق هلتق لحامو . لطاب اذه ('

 . [[184م] . مارح همدق ء اعفادمالو « ايغاب ذغتيح سيلف « رسأ اذإ وهو « هلتق مرح اعفادم

 -ا154-



 ةاغبلاو .ثلدعلا نلهأ نيب حلصلا زاوج ىلع ةمثألا تعمجأ دقو

 1 . [(رذنملا نبا نع) 575/4822 5؟ا//4ي ١ ؛حام]

 ٠ : ةاغبلا ةيرذ يبس -

 (يدهملا نع . ( 1و //ن د /محإ. عامجإلاب م ارح ةاغبلا ة ةيرذ يبس

 0 . | /هي

 ةاغبلا لاومأ ةميلغ -

 2 برحلا ىف ف اومادام ةاغبلا لاومأ نم نم ءيش كلم لحيال هنأ ىلع اوقفتا

 نفت 1 /هح هي ؟ا/رم] فالخأ هيقف ٍليخلاو « حالسلا ادعام

 . [(يدهملا نع"
 لاملا نم ةاغبلا هيلع ىلوتساام ليخأ - 7

 هباحصأ ىلإ دودرم مهريغلا لام نم ةاغبلا ديب دجوام نأ ىلع اوقفتا

 .[١؟؟رم]

 لام نم هفلتأام يغابلا نمضيال ىتم - 08

 عمجإلا مرَعيال هئإف نآرقلا ليوأتب ًالام فلتأ اذإ « ةاغبلا نم لجرلا نإ
 .[|ة4/١5ي]

 ةاكزلا ةاغبلا ذخأ -

 6في

 ةاغبلا ةداهش -

(5508) 
 ةاغبلا ىلع دودحلا ةماقإ - ه5

 هيلع راع مانقيال دحلا نإف « نآرقلا ليوأتب ٠ ًامارح ًاجرف ةاغبلا نم حابتسا نم

 . [(يرهزلا نع) ه71/8ي] ..عامجإلاب
 يغبلا يف صاصقلا - 6

 ناكأ ءاوس ؛زوجيالا « ةنتفلا يف هريغل لتقلا ةنم عقو نع صاصتقالا

 : .[ل7 ممن عامجإلا هيلع عقوام وهو « هيلع ًايغبم مأ «ًايغاب

 | ش - والو



 غولب
 خولبلا تامالع - 05

 ىف « ىشنألا لب وأ٠ « لبجرلا ركذ نم ينملا جورخ وهو : مالتحالا - ١
 . عامجإلاب غو غولبلا تامالع نم ةمالعو « مانم وأ « ةظقي

 . ءاسنلا قح يف غولب ةمالع هنأ ىلع ءاملعلا عمجأ : ضيحلا -

 . قافتألب عولب لبخلا -

 : فول هب ملو رضاع نسب ةبقعو ةرصضن يبأ وق رهو
 . ًاعامجإ ناكف

 ؛ لقاع وهو « ءاسنلاو . لاجرلا نم ةنس ةرشع عست زواجت نم : رسلا - ©

 ًاغولب ناغلاب امهنأ ىلع اوعمجأ دقف . تضاحالو«'" 'ملتحي ملو

 3تددل/ك 117/4 ةا//5باا11ةم 5؟5رم ؛5/هتزإ . احيحص

 . [(يدهملا نع) 716١0 /هن 0١ فاه/١١؟ ١/١44 16١

 خغولبلا رثأ - 7

 وأ« ءركذ نم ؛ غولبلا تامالع نم ةمالع ةيأ هب ترهظ نم نأ ىلع اوقفتا
 . اهريغو « ضئارفلاو « دودحلا يف ماكحألا هتمزل دقف , ملسم « لقاع وهو « ىثنأ

 . [8/١١1ف (رثنملا نبا نع) 7/4١5ي 741م 77؟ - ؟ارم]

 مارحلا تيبلا
 ةبعكلا : ر

 سدقملا تيب

 دجسم :ر

 ملختلا تقو هلابقتسا -

)0 

 لاجرلا ملكح هكمحف ؛ ةنس ةرشع سمخ لمكتسا اذإ مالغلا نأ نوري ملعلا لهآ دنع لمعلا
 |[ ؟/هتز

 -١/اوا-



 عيب
 عيبلا مكح - 08

 . . ملسم لثك نم هبب عوطقلا نقيتلا عامجإلاب زئاج حيحص دقع عيبلا'

 . [186/8- 4/١77ف 157/4عه01/5ي مةرم 05١5١م]

 : حيحصلا عيبلا ةروص:-- 4

 ؛ اكلم هلك هعئاب هكلمي يذلا ءرضاحلا ءيشلا عيمج + عيب نأ ىلع اوقفتا

 . نوكيو « ةقلطنم هيلع اسهيديأو ؛ كلذك دعي ىلع دلعوم هكلج وأ .احيحص
 ' امهدحأ سيلوب هتيمكو هستيهام نافرعيف , هنافرعي يرتسشملاو عئابلا
 ضرم ًاضيرمالو « ًاهركمالو , ناركسالو . قمحأالو « هيلع ًاروجحمالوع ىمعأ
 , يف انوكي ملو « هنيعب كلذ يف هل نوذأم ريغ ًادبعالو « غلاب ريغالو ؛ تول
 ىتتح ةغمجل ا موي نم ةالصلل يدون دق عيابتلا امهدقع نيح نكي ملو « دجسم
 : اهريجخأت زوجيال ةالصلل ضرف هيف هيلع نيعت دق تقو يف'الو . اهنم مامإلا ملسي

 , نم سيل نمشلا ناكو « ًالصأ طرشالو « سيلدتالو ٠ شغ امهنم عقي ملو « هنع
 | عيبملا نكي ملو ءرثك رثكأالو . تقولا كلذ يف هتميق نم لقأالو « عيبملا سنج

 ,٠ نم ًائيشالو ةتيم دلجال :هوركم ءيش هيف ًبتكالو . هقف باتكالو :ًافحصم

 1 ًائيشالو «راعشالاو ءرابوألاو « فاوبصألا اشاح « يح نم ذخأ ًائيشالو « ةتيم
 : « هلكأي مل ًاماعطالو ١ ضبقلا ةيفيك يف مهفالتخا ىلع: - هضبقي ملو « هارتشا

 ' ,ًامنصالو + ًابيلصالو « امرحم ًائيشالو  عطقي نأ لبق ًارمتالو « هلقني :ي مل ًافازجالو

 ةمأ وأ. ريدم ًادهيعالو ءالصنالو ء هب عتنيال ناويحالو وتس الو الكلب

 «كلنكةم أ الو؛ لجأ ىلإ قتعأ ًادبعالو؛ امهدلوالو دلو مأ هلو ةربدم

 « هنيلع هقتع بجو دق ًادبعالو « تبرق دق ةفصب ةقتعمالو ًاقتعمالو , امهدلوالو

 , ءانعيب نإ امهتقدصب وأ . اهقتعب وأ .هقتعب هيف ًافولحمالو ء«كلذك ةمأ الو

 ش سجن الو : ًافوخخم ًاضرم ًاضيرمالو ًالماحالو « امهدلوالو  ةبتاكمالو « ًابتاكمالو

 ! - يهام:تاساجنلا يف مهفالتخا ىلع - ةساجن هتطلاخ ًاعئامالو « نيعلا

 ًاعبر وأ « ًاعاشم ًاراقعالو ؛ وهل ةكآالو ندعم بارتالو ؛ ارانالو . ًالكالو « ءامالو
 ىلغ ًافوضالو« ةفلكب الإ نكم ريغالو « ًابئاغالو« ًاعاشمالو ًاندعمالو ةكمب

 -مم-



 نيم بان اذالو «ريطلا نم بلخم اذالو« هتضيبالو ءزقلا دودالو هناويح رهظ

 2 ًاراكتحا ناكالو« دابلرضاح هيف رسمسالو؛ ًاذفنقالو ًابضالو . عابسلا

 2 مدآ ينب روعشالو؛ ةأرمأ نيلالو ًاعدفضالو « كمسلا ريغ ءاملا يف امم ًائيشالو

 رادقملا فورعمو « ًافازجالو « ًامارحو ًالالح تعمج ةقفصالو « ةاقلتم ةعلسالو

 م6 مرم] . زئاج كلذف « ًاعرزالو « اهحالص دبي مل ةرمثالو ؛ ىنز دلوالو : اعف

 .[١٠الام م-

 عيبلا ةغيص - ٠

 تعب : سفنلا ىلإ نيقاضملا « نييضاملا نيظفللاب دقعني عيبلا نإ

 . عامجإلا هيلعو « تيرتشاو
 . عامجإلاب دقعنيال عيبلا نإف ٠ امهادحأ وأ « نيلبقتسم اناك نإف

 مل. كتعب : عئابلا لاقف ءاذكب ءيشلا اذه ينعيبتأ : يرتشملا لاق ولو

 نع ملعيالو . دمحأو « يعفاشلاو « ةفينح يبأ لوق وهو , لاحب عيبلا حصي

 . هفالخ مهريغ

 ذإ « عامجإلاب عيبلا دقعنا « ىلاعت هلل ةرشعب ب ءيشلا اذه كتعب : لاق ولو

 4//117 7910/8 . اهركذ وغلي لب« « ىلاعت هلل ةبرقلا رابتعال ىنعمال

 .|201/5ي

 لوبقلاو باجيإلا يقالت - ١
 ىخارتيال دقعلا مورل يف نيرثؤملا لوبقلاو باجيإلا نأ يف فالخال

 . سلجلا قرتفي ىتح « يناثلا نع امهدحأ

 عيبلا لبقي ملو « يرتشملا تكسف اذكب يتعلس تعب دق : عئابلا لاق ولف

 . مزليال عيبلا كلذ نإف «٠ «تلبق دق: لاقف « كلذ دعب ىتأ مث « اقرتفا ىتح

 .[59/5١1بإ

 نيدقاعلا دحأ نم ظفلب عيبلا داقعنا -

 (ةلم- هككز

 ##/ا؟١ -



 ا همكحو  مقرلاب عيبلا ةروص -

 نمثلا وهو « همقرب بوشلا اذه كتعب : عئابلا لوقي نأ هانعم مقرلاب عيبلا

 ةماع دنع هب سأبال وهو . دقعلا نيح نيدقاعلل ًامولعم ناك اذإ « هيلع .بوتكلا

 0 . [(دمحأ نع) 58١/:ي]. سؤواط ههركو ؛ ءاهقفلا

 1 همكحو « ةاطاعملا عيب ةروص - ه٠

 ' هيطعيف « ًازبخ رانيدلا اذهب ينطعأ : يرتشملا لوقي نأ وه : ةاطاعملا عيب
 ١ اذه « يرتشملا هذخأيف «رائيدب بوثلا اذه ذخ : عئابلا لوقي وأ , هيضريام عئابلا

 ١ . "عامخإ كلذ ناكف ءرصع.لك يف مهقاوسأ يف هب نوعيابتي سانلا نأل ءزئاج

 . |[ 5:؟/7ي]
 0 عيبلا قيثوت - 4

 نسح لمف « ةباتكلاب هقيثوثو , عيبلا ىلع داهشإلا نأ ىلع اوقفتا
 . هيلإ بودنم

 ارم حيحص عيبا نأ ىلع اوقفنأ دق « بُنكيوأ  دهْشُي ملذإف

 ٍ . [(يبرعلا نبا نع) 71/0١ن ١4١م

 دقعلا يف ءاوس لجرلاو ةأرملا- 6

 . قرفالو « عيبا دفع يف لجرلاك + لقال رم زل نأ ىلع اوفا

 : [ةه4رمإ

 دجسملا يف عيبلا -
 محم

 ةعمجلا تقو يف عيبلا -
 (؟:؟0)

 ديعلا موي عيبلا -
 (؟ةمهز

 . [144/؟حإ نوملسملا هداتعا دقو ءرقحملا ءيشلا ريغ يف ةاطاعملاب كلملا لقتنيال (')

 -غ/ا1١-



 نيمألاو « ليكولا عيب - | 51١
 « عاب اذإ « هئارش وأ « ءيش عيبب نومأملاو . ليكولا نأ ىلع ملعلا لهأ قفتا

 . ]٠554"[ . دودرم لطاب كلذ هلعف نأ . هلثم يف سانلا نياغتي امب ىرتشا وأ

 يلوضفلا عيب -
 (هالكز

 ريغصلا عيب - 7

 . [؟191/5-ح] . عامجإلاب هعيب حصيال زيمملا ريغ ريغصلا

 لقاعلا ريغ عيب -

 لك عايتباو , هيلع ىمغملاو ءركسلا ريغب هلقع دقف يذلاو « نونجما عيب نإ

 . عامجإلاب لطاب مهنم دحاو
 . [؟41/8ح م4رم 17/9ع] . ًاعامجإ هتقافإ دعب هعيب حصيو

 رطضملا عيب - 4

 نكلو « خسفي ملو هعيب حص « هوحن وأ « نيد ببسب ءيش عيبل رطضا نم
 . [(يباطخملا نع) 5ع. ملعلا لهأ ةماع ههرك

 هركملا عيب رد 0

 ١/559؟ف]. عيبلا هعم زوجيال عيبلا ىلع هاركإلا نأ ىلع ءاملعلا عمجأ

 . [(بلهملا نع)
 دقعلا هيضتقي يذلا طرشلا - 5

 « يرتشملا ىلإ عيبملا ميلست طرشك . دقعلا قالطإ هيضتقي يذلا طرشلا نإ
 كلذ وحنو . بيعلاب درلاو « عطقلا تقو ىلإ رجشلا ىلع ةرمشلا ةيقبت وأ

 ٠8١1/هن (يووسنلا نع) 147/مف 7/4١7ي ”175/5ش]. قافتالاب زئاج

 . [(يوونلا نع)
 دقاعلل ةحلصم هيف يذلا طرشلا -

 « نهرلا طارتشاك « نيدقاعتملا دحأل ةحلصم هيف يذلا طرشلا نإ

 دقعلا ةحص يف رثؤيالو زئاج كلذ وحنو , نمثلا ليجأتو « رايخلاو . ليفكلاو .

 -ةوا ند



 كلذ همزليال ليفكلا نإف « ليفكلا ميدقت طرشب عيبلا لاح يف هنأ الإ . قافتالاب
 مل نإف « هريغ طارتشش شاي هريغ نيد ءادأو .٠ هتمذ لغش همزليال هنآل « فالخ الب

 ١ 1/4 الا دقعلا خسف عئابلل ناك هطرشب يرتشملا في

 . [(يوونلا نع) 18٠ /هن 76 4/#ح (يوونلا نع) ١ 47/هف ”98 الالاب

 دقعلا لطبي يذلا طرشلا - 57

 : لاق وأ اذككب كراد ينعيبت نأ ىلع  ةثم ءيشلا اذه كتعب : لاق نم

 كنم يرتشأ : يرتشللا لاق وأ ءاذكب ةئيسن وأ ؛ اذكب دقن ءيشلا اذه كعيبأ

 ةلطاب عوبيبا هذاه لاكف .. . لجأ ىلإ ىنم ينم هيرتشت نأ: ىلع « اذكب ءيشلا اذه

 . عامجإلاب

 ا « مّرحم وهف « هيلع كلذ يرتشملا طرشوأ « الام هضرقي نأ طرشب هعاب نمو

 ؛ حص طرشلا طرتشملا كرت نإ : كلام لوق الإ «مسلعي فالخ الب لطاب عيبا
 . عيبلا

 لجأ ىلإ اهضبق ريخأت طرشب اهكاله نومأم ريغ « ةيثرم نيع ءارش ناو
 . ملعي فالخ الب زوجيال , اهباهذ هلبق نمؤيال

 لَسُيآلا طرب يم نوبح يرتشم يب نأ زوجيال هنأأ ىلع اوعمجأ دقو

 ْ : هوحن وأ ءرهش دعب لإ
 يرتشملا طرتشي نأ زوجيال هنأ ء ءاهقفلا دنع اهيلع عمتجملا لوصألا نم نإو

 ' يرتشملا ىلع عئابلا طرتشي نأو ؛ هعابام نمث يف فرضتلا نم هعنم عئابلا ىلع
 0 ت01 711/4ي ا كاما كمال7 ب *1/7/4ع]. هعاتبا اميف كلذ لثم

 . أ دكم - ؟وسو -

 عيبلا يف ناطرشلا - 4

 . [١18/هن]. ""ناطرش هيف ناك اذإ عيبلا ةحض.مدع ىلع اوقفتا

 ١ عيبااتهف 0070 ةئيست نيفلابو ء ادقن فلاب (ءيشلا) دبعلا اذه كتعب : لوقي نآ وه : يوغبلا لاق '
 : ريسفتلا اذهو . طورشو « طرش نيب قرفالو ,امهفالتخاب امهيف دوصقملا فلتخي نيطرش نمضت دحاو

 2 . ةفينح يبو « يلع نب ديز نع يورع

 -طانكس



 اقلطم عيبا ةعفنم طارتش ثا هله

 . [4//417ي] فالخ الب لطاب عيبلاف : ًاقلطم عيبملا ةعفنم عئابلا طرتشا اذإ

 ةراسخلا نامض طارتشا - ه7

 وهف ءهنمث نم طحناو  عيبملا يف ف رسخام نأ عاتبملل عئابلا طرت رتشا اذإ

 . |! ةلاتإ ملعي فالخ الب زوجيال ء دساف عيب وهف ؛ هل نماض

 . اهانكس طرشب رادلا عيب - ها

 اذه ء هرمع لوط كلذ ناك ولو « عئابلا اهنكسي نأ طرشب رادلا عيب زوجي

 مهل فرعيالو« ةباحصلا ةرضحب « يرادلا ميمتو « نامثعو « بيهص لعف

 |[ 445١م] . فلاخم

 دقعلا دعب طرشلا - ه8

 . ًائيش عيبلا رضيال هنإف « عيبلا مامت دعب عقو طرش لك نأ ىلع اوقفتا

 ٠ [مهرم] .

 عيبلا يف رايخلا طرش - 4

 « امهريغلوأ ء امهدحأل مأ . نيدقاعلل ناكأ ءاوس « عيبلا يف رايخلا طرش

 170١م ة5/1خ 4/9ع]. عامجإلاب حيحص « ةمولعم هتدم تناك اذإ

 ٠ 7 ةا//ح 75/١70ب

 رايخلا طرش حصي ىتم -

 ًانراقم حصي امنإو « حصيال دقعلا لبق طرشلا رايخ طرش نأ ىلع عامجإلا

 [7-744 407/8 ] . دقعلل

 عيبلا يف رايخلأ ةدم - هل

 ؟١؟/9ع] . زئاج مايأ ةثالث ىف رايخلا طارتشا نأ ىلع ةعمجم ةمألا نإ

 . |" 18/8ح مكرم ؟و/1خ

 . ءاملعلا رثكأ دنع دساف اذهفو « هتطايخو ء هتراصق يلعو « اذكب يبوث كتعب : لوقي نأ : هانعم ليقو -

 يف نيتعيب نم هلعجو ءربلا ديع نبا لخخآ لوآلا ريسفتلابو . [180/5نإ . حيحص هنإ : دمحا لاقو

 . [15586ك] . ةعيب

 1ا/- ١ -



 رايخلا طرش هيف يذلا عيبلا ءاضمإ - 0”

 ًامامجإ رخآلا دقاعتملا ةبيغ يف رايخلا طرش هيف يذلا دقعلا ءاضمإ حصي
 ' ا .[؟ة١مثحإ

 رايخلاب عيبملا درا ةالا#

 0 كلذت يف عيبملا در كلهم ةمواعم ةدم هسفنل رايخلا طرتشا اذإ يرعشلا نإ
 ٍْإ . [018/7ي] . ملعلا ٍلهأ نيب فالخ الب ةدملا

 سلجما رايخن - 5

 ش نينادبأب عيابتلا عضوم نع اقرفت اذإ نيعبابتملا نأ ىلع ًاعيمج اوعمجأ .
 ا دقو« عضوملا كلذل كرت بيغم هبحاص نع امهنم دحاو لك باغ ًاقارتفا

 1 إف قرفتلا لبق امأ م دق عيبلا نإف . بيع الب ًاملاس يرتشملا ىلإ عابام عث ئابلا
 | .. عامجإلاب تباثر 3

 ءزئاج غيبلا : بيبح نبا الإ ةيكلاملاو « ةيفنحلاو , يعبخنلا ميهاربإ لاقو

 ! ,هءدر#ي 159/5ب 141م 6رم ١/77خ] نادبقاعلا قرفتي ملذإو
 ا14ك ف,دمإ/و ن ؟ عمر ح ؟ كم3 - ؟؟6484- 94 كك 5517/4 ف

 ١ .[(رجح نباو ؛ يدهملا نع)
 '  عيبملا ةيؤر - هم

 . هزاوج ىلع قفتم . ٍبّلقملاو « يئرملا :رضاحلا ءيشلا عيب
 ' يرتشملاو عئابلا اهفرعي ينلا .رودلاو « عايضلا عيب زاوج ىلع اوقفتا دقو دقو

 1 0 . عيابتلا نيح ةيؤرلاب

 1 « اهقيرط يف افقوو ًاضرأوأ؛ اهنم ةفرغ يف افقوو ء اراد ناعيابتملا ىأر اذإو
 0 ١

 « عيمجلا دنع زوجيال كلذف « هيلإ رظني نأ نود ؛ هّيط يف بوثلا عيب
 ّْ . ملا مب عم يف هنا

 نوذ ًاليل ةعلسلا عيب وأ « هديب سملاو « ىمعألا عيب نأ ىلع اوقفتا دقو
 - 794042 44رم ١41١م]. ةسمالملا عيب :باب نم وهو « زوجيال اذه لك « ةفص

 . |057/5ي ه1 /1بب كملت 4١

 - ااه



 عيبملا ةبيغ - هك

  ةباحصلا ةرضحب ءريبج نب معطمو « رمع نباو « ةحلطو « نامثع قفتا
 . ركنم مهيلع ركني ملف « هيرتشم نعو , هعئاب نع بئاغ ءيش عيب زاوج ىلع
 . [مةححاش 58 فكك/وطإ

 ةيؤرلا رايخخ - هلال

 ملو . هيلع اوعمجأو ؛ هب اومكحو « ةيؤرلا رايخ ةباحصلا ت تبثأ دقل

 . اقرفتي ىتح ءرايخلاب ناعئبلا : 6 يبنلا لوق نم جراخخ وهو . هيف اوفلتخي
 .|4/غط]

 فصولا رايخن - 8

 حص « ًابيع هدقف ٌدعيال امم , ةدوصقم ةفص عيبملا يف يرتشملا طرتشا اذإ
 « نمثلاب عوجرلاو , خسفلا يف رايخلا هلف.« هطارتش هام فالخ رهظ نإ « هطارتش

 . [59/4١ي] . ءاملعلا نيب فالخ هيف ملعيال اذهو ل ءيشالو هب ع وأ

 بيعلا رايخ -

 ك1

 ةيرصتلا رايخ - ه4 '

 . ماعنألا ةميهب نم ةارصملا عيب , ةهارك وه ملعلا لهأ دنع لمعلا نإ

 « اهدر يف رايخلا هلف , اهب ملع مث « اهتيرصت ملعي ملو , ةارصم ىرتشا نمو
 هنأ ىلإ دمحمو ؛ ةفينح وبأ بهذو . ملعلا لصأ ةماع لوق وهو ءاهكاسماو

 هلرايخال

 عا در هيلع بجو ؛ اهبلح دعب يرتشلا اهد ذإ هنأ ىلع وعمجأ دقف

 . نبللا ةميق عم اهدري : الاقف « فسوي وبأو « ىليل يبأ نبا درفناو . اهعم رمت نم ٠
 . فالخ الب اهعم ءيشالو . اهدر هلف ء اهبلح لبق ةيرصّنلاب ملع نإ امأو

 مل اذهو , اهلصأل ًائماض ناكو , هكلم يف ثداحلا نبللا دري مل ءاهدر نإف

 1١- اسم 5١28١ - 5:41 - 75051١ ؟؟59/4تر] . هيف ءاملعلا فلتخي

 -984ا1١1-



 ' مر - )هن 740/4ف 1011م (ربسلا دبع نيا نع) :١14 171/4ي
 ' .  [(رجح نبا نع)

 لجأ ىلإ عيبلا -

 ' . عامجإلاب زئاج هتقو لهجيالو « هئيجم فلتخيال دودخم لجأ ىلإ عيبلا
 .عامجإلاب زوجيال عيبلا نإف « يرتشملاو ؛ عئابلا نم ةيئسنلا تناك اذإ هنأ الإ
 ٌْ . ةمذلا يف الو « نيعلا يفال

 لبق اهبأعئابلا ءاجف , نيعم تقو يف ةعلسلا ميلست طرتشا يرتشملا نأ ولو
 .. ءاملعلا رئاسو , كلام لوق يف اهذخأ ىلع يرتشملا هركي مل. تقولا كلذ
 مةرم (لاطب نبا نع) ه1/9:741/4ف 50358 - 59898 ك 5١٠ام]
 1 , |5550 ةن ا هح/4ي 175/75ب

 : 1 دقنب ةئيسن عيبملا عيب -

 لوألا اهغيب ناك وأ « دقنب اهعاب مش « ةيغسن ضرعب .ةعلس ىرتشا نم
 . [188/4ي] . ملعي فالخ الب زاج . دقنب اهارتشاف « ضرعب

 ّْ دقعلا يف لجألا ةلاهج رثأ - 7
 ْ . ًاعامجإ هل دسفم ةلوهجم ةدم دقعلا ليجأت نإ
 ٠ عامجإلاب لطاب ةوحنو « ةقانلا دلت نأ ىلإ نمثب ةعلسلا عيب نإف « هيلعو

 ش .[157/5ب كاتو عاق ال - 5518594 - ووعوم كل ”9/8 ح]

 '  عيبملا ريغ عيب - ه7

 اهدجوف ٠ ةضف ىرتشا لجرك « اهريغ « دجوف  اهعاب وأ «انيع ىرتشا نم
 لهأ دنع زوجيالو « لحيال اذه نإف . ةضف ناكف ؛ ًاريدصق عاب وأ « اريدصق
 1 |7:515842-705179] . هيف عوجرلا عئابللو ءهدر كلذ يرتشلو ؛ ملعلا

 ٠ | مودعملا عيب 4
  لوحفلا بالصأ يفام عيب لثم « لطاب مودعملا عيب نأ ىلع عامجإلا نإ

 مو4./- 799984 ك ١٠؟ام] . ةلبحلا لبح عيب ىمسملا « ةقانلا لمح دليسامو

 -اميء-



 2 يدرواملاو ءرتنملا نسبا نع) ه٠ انك كفك -ا77*/غت

 . [(رذنملا نبا نع) 4//1817ي ١ 75//47ب (امهريغو

 ةنيعلا عيب - 6

 الف« « (ًالغم ًافلأ) « ًاضرق رخخآ لجر لأسي نأ : هيلع عمتجما ةنيعلا عيب

 ةئمعستب) ,هدنع تسيل ةعلس لوؤسملا يرتشي نأ ىلع ناقفتي افنإوع هيطعي

 ضرقلاب ضرقملل اهعسيل « ضرقتسملا ىلإ مّلست مث , ادقن نمشلا عفديو « (ًالثم
 « كدنع سيلام عيب هنأل كلذ نع لو هللا لوسر ىهن دقو (فلألاب) . بولطملا

 حبر هن الو « نمضي ملام حبرو « كدنع ٌرصي ملو « فوتسي ملو ء ضبقي ملام عيبو
 84 مك هنع يهنم هلك اذهو . هيرتشت نأ لبق كريغ دنع هتبصأ

)1547( 

 تاذلا لوهجم عيب - 5

 . مألا نود , همأ نطب يف ناويحلا نينج عيب نالطب ىلع اوعمجأ

 « نيملسملا لعفل زئاج هنإف ءرشقلا يف ءالقابلاو «زوللاو «زوجلا عيب امأ

 01/1 ش 1-1474 - ال ء؟امإ. يعفاشلل ًافالخ

 (رثلملا نبا ع نع) 5//1817ي 7١//40ب (يدرواملاو «رذنملا نبا نع) ؟56/9ع

 .[595١/هن مل /ح

 ةذبانملا عيب - ه1

 . [185/4ي 7١//141ب] . هعرحت ىلع عمجم ةذبانملا عيب

 ةسمالملا عيب - 4

 .[185/4ي 4١ا//5بإ . هعرحت ىلع عمجم ةسمالملا عيب

 ٠ ةاصخلا عيب -

 . ل417 كنتي 5١//47ب] . هميرحت ىلع قفتم ةاصحلا عيب

 تاذلا لوهجمو « مولعم عيب - هه٠

 سرف نطب يف امو ًاسرف عاب نمك . تاذلا لوهجمو « ًامولعم عاب نم
 . [7/4١1ي] . ملعي فالخ الب لاح لكب لطاب عيبلاف « ىرخأ

 -1م5-



 ”نّيعملا ريغ عيب - هوا

 . :لاقوأ ء اذكب ىوخألا هذه وأ « اذكب ةعلسلا هذه كعيبأ : رخآل لاق نم
 : نإف ءامهدحأ مزل دق عيبلا نأ ىلع , ءيشلا اذه وأ ء ءيشلا اذه كنم يرتشا
 ' نمثلا ناكأ ءاوس « لكلا عمجأ هيلعو . لجيال خوسفم لطاب عيبلا
 454١م]. هزاجأف « ةملسم يسبأ نبي زمزعلا دبع فئاتو ًافلتخم مأ ًادحاو
 0 . ل99 - 169/7ب

 ةمذلا يفام عيب - هم

 : 3 فرصلا نمث ئالإ ء دوجوملاك هنأل. ةمذلا يفام غيب ةحنص ىلع عامجألا

 155 /حإ مّلسلاو

 ٠ ٠ عيبملا رادقمب ملعلا - 28

 وأ . دودنعملا وأع نوزوملا وأ « ليكملا نم ءيش عابي نأ زوجيال هنأ ىلع اوقفتا
 . يرتشملاو « عئابلا دنع ردقلا مولعم نوكي نأ الإ . حوسمملا

 . نيدقانعتملا دنع مولعم نزوو ٠ مولعم ليكب نوكي هنأ ىلع اوقفتاو ا
 . [5//10ب]
 ًافازج عيبلا -

 ًاعيمج نادقاعتملا هملع اذإ ًافازج عيبلا + ةحص ىلع عامجإلا نإ
 . هالهجوأ

 :, .عامجإلاب ًاقازج عيبلا زجي مل.« رادقملا انمأدحأ فرع اذإ امأو
 0 ./مح]. "ءايشأ يف عنتمو ؛ ءايشأ يف زوجي هنأ ىلع اوقفتاو

 نبا نع) ؟ابو/4ف (كلام نع) 11701131/4ي:(كلام نع) 075
 1 . [(ةمادق نبا نع) ١ /هن 1//161ب (ةمادق

 99١//؟بإ ىلإ - تئسش اذإ - عجراف ءاهقفلا راظنأ فالتخاو ؛ نوجيالابو « افازج هعيب زوجيام ةفرعمو ('
 .[ةهى-

 -5م1١-



 عيبملا نم ةنيعم نيع ءانثتسا - هدو

 حص دقف « كلذ هبشأامو « ةرجشلا هذه الإ راجشألا هذه كتعب : لاق نم

 . ءاملعلا قافتاب عيبلا

 الو «رمع نبا لوق وهو , كلذ هلف , اهنطب يفام ىنثتساو « ًاناويح عاب نمو
 . فلاخم ةباحصلا يف هل فرعي

 نب ديزو « رسمع لوق وهو ء زاج سأرلا ىنثتساو « ًالمح وأ « ةرقب عاب نمو
 . ةباحصلا نم فلاخم امهل فرعيالو « تباث

 . فالح الب عيبلا زجي مل“ ًالثم هلجر ىنثتساو « ًادبع عاب نمو 000
  هطئاح رمث دحأ عيبي نأ زوجيال هنإ : لوقي مهلك راصمألا ءاهقف نإو

 كلذ عيبلاف « غلبي ملوأ ء ثلثلا غلب رثكأ وأ « لق لق ؛ ًامولغم ًاليك هنم ينثتسيو

 هنإف « سنأ نب كلا الإ «ًادحاو ًادم ىنتسلا كلذ ناك ولو « عقو نإ « لطاب

 «هرادقم يف هنود امف ثلثلا ناكو« ًامولعم هنم ىنثتساام ناك اذإ كلذ زاجأ

 ٠ [11/4ي 1033 171/75 14 لالك 4١ ١4 4/"ش] . هغلبمو

 عيبملا نم عئاش ءزج ءانثتسا - ه0

 « ثلثلاوأ « عبرلاك « ًاعئاش ىنثتسملا ناكوم هضعب ىنئتساو ٠ ًائيش عاب نم

 4/6١4ش 177/15ب 409١م] . فالخ الب عيبلا زاج . هبشأ امو : فصنلا وأ

1171| 

 عيبملا نم لوهجم ءزج ءانثتسا - ه6/

 تانيعتم ريغ تارجش ةدع ناتسب نم ىنثتسُي نأ زوجيال هنأ ىلع اوقفتا

 ا يا ا عيبلا دعب يرتشملا اهنيعي اغإو . دقعلا نيح

 رادقملا لوهجم عيب - ه8

 ١ - حصيال هنأ ىلع عمجم هلاصفنا لبق منغلا عورض يف نَِللا عيب نإ «
 بيلح نم ًاعاص كتعب : لوقي نأ وحن .ًانيعم اليك هنم عيبي هنأ الإ

 . ةلاهجلاو « ررغلا عافترال زئاج اذهف . يترقب

 -ث#م١-



 اهنم بلحيام ناك اذإ ةدودعم ًامايأ منغلا نبل عيب كلام زاجأ
 . بلحلا مولعم ليكبالإ زوجيال : ءاهقفلا رئاس لاقو . ةداعلإ يف ًافورعم

 الو سابع نبا لوق وهو ءزوجيال منغلا روهظىلع فوصلا عيب نإ - ؟
 ل /ذ ١ 10م 61١//؟ب] . ةباحصلا نم: فلاخم هل فرعي

 ةفضلا لوهجم عيب - ه6

 . [1863188/4ي] . ملعي فالخ الب زوجيال ةفصلا لوهجم عيب نإ
 ْش هيلع رودقملا ريغ عيب - هج

 مأ : ًاكولع ناكأ ء ءاوس « ءاوهلا يف ريطلا عيب نالطب ىلع اوعمجأ - ١
 ْش . كولم ريغ

 ' ههركو (دوعسم نبا لوقوهو . '"زوجيال ماجألا يف كمسلا عيب -
 , «ففسوي وبأو« « يعفاشلاو « ةفينح وباو . كلامو ٠ يعخنلاو « نسحلا
 ْ . فلاخم مهل فرعي الو ءروث وبأو

 , .٠  دراشلا لعملاء قآل دبعلا عاتبم نأ ىلع نيملسملا ءاملع عمجأ -7
 ! لم ردف“ نم قف يذلا نشا ديال لأ با يلع طوش رشا لن

 ؟ه8/ش] . دودرم دساف عيبلا نأ ءردقي ملوأع . لمجلا وأ:
 .[لث٠60 اى /4ي ؟ةا/ئ5

 ' عيبلا يف ررغلا - 5١

 . ملعلا لهأ دنع هوركم ررغلا عيب

 زئاج ريسيو ؛ عيبل هعم زوجيال « ريثك : نامسق ررغلا نأ ىلع اوقفتا دقو
 ْ . - ؟وال4و- 7853 ه2 1652187/1ب] . عيبلا يف رثؤيال

 نونكي نأ :(يماشل) ٠ اكولم نوكي نآ (اهدحا) طورش ةثالث عمتجي نآ الإ : ءاملا يف هعبب زوجيال : ىنعملا 0
 هله تغمتجا نإف . هكاسمإو « هدايطصا نكمي نأ (ثلاشلا) « هتفرعمو . هتدهاشم عنميال اقيقر ءاملا
 لما يز هعيب زجي مل انركذ امم طرش لتخا نإو « هعيب زاج طورشلا

 . |1853 م] . ةباحصلا نم فلاخم هل فرعيالو ءرمع نبا لعف وهو « دراش ريعب عيب زوجيو '"

 -6م1١-



 : ررغ هيفو هنم زارتحالا نكمي ال ام عيب - 17

 ءارسشو « رادلا ساسأك « هنم زارتحالا نكميالو ؛ ةجاحلا هيلإ وعدتام عيب
 « نبل اهعرض يف ةاش ءارشو « رثكأ وأ ء دحاو لمحلا نأ لامتحا عم لماح ناويح

 نانا لا ١ /ةع] عامجاللاب حيحص « كلذ وحنو « ًالوهجم ناك نإو

 . |[ هد/كش

 نايعألا نم هعيب حابي ام - ه9

 تسيل يتلاو « اهب عفتنملا « ةرهاطلا نايعألا عيب زاوج ىلع عامجإلا نإ.
 2 ًائاغالو ًانوهرمالو؛ ةبتاكم الوءدلو مأ الو« ًاقوقومالو ارح ًاناسنإ ْ

 . [[كة/ةعز ةرجأتسمالو .

 راقعلا عيب -

 نكي ملام ,« تيناوحلاو « يضارألاو ,رودلا نم راقعلا عيب زاوج ىلع اوقفتا

 . [78/17-79ش] . ةموسقم ضرأ ريغ  ةونع صضرأ نكي ملام وأ ٠ ةكمب راقعلا

 نيئيشب ءيش عيب - همكم

 ةميقلا تناكأ ءاوس , ًأدقن ناك اذإ « عيبلا حص , نيئيشب ًائيش عاب نم
 . ["98/8-9/ش] . هيلع عمجم اذهو . ةفلتخم مأ ١ ةقفتم

 ءاملا عيب -

 (ه07)
 ألكلا عيب -

 (ه70)
 ناويحلا عيب -

 (لكدك -رموم روو دروب دمع

 كسملا عيب - هالك

 طلغ اذهو . زوجيال : ةعّيشلا تلاقو . نيملسملا عامجإب زئاج كسملا عيب
 نع) 7785- 770/9 2 ها/ل9/7ع] . عامجإلاو . ةحيحصلا ثيداحألل ٍفلاخم

 . |(يوونلا نع) 517/9: 758/5ف 91/4 ش (صضعبلا

 -هم١-



 : ملسملا ريغل حالشلا عيب - هكا/

 . قافتالاب زئاج , دهعلا لهأ وأ : ةمذلا لهأ نم ملسملا ريغل حالسلا عيب

 (نيتلا نبا نع) 7١٠1/هف] . عامجإلاب مارحف « برحلا لهأل هعيب امأ

 ْ . 1 175/7خةط/ثع

 هضرأو:؛ يمذلا قيقر ءارش -

 (16ه59)

 : ةعفنملا عيب - 4

 20 ”رودنلا تكسو باتا سبل ع لاطيإ ىلع نوعمجم لكلا نإ

 كارل

 هب عفتنيال ام عيب - 8

 : الو هؤارسش الو ءهعبب زوجيال « هيف ةسعفنم ال اسم نأ يف اوفلتخي مل

 : . هنمث لكأ

 .رخآلا نود « نيعارصملا دحأو« نيفخلا دحأ عيب زاوج ىلع نوعمجم مهو

 ع . [لهؤ١ م ؟14:١965ك]

 كولممب سيلام عيب - ٠

 الب زوجيال اهكلمو « اهتزايح لبق تاحابملاك ؛ كولممب سيل ام عبي

 ا : . ملعي فالخ

 . ءرملا هزوحيامو . تارفلاو « لينلا ليس نم ءاملا عيب زاوج ىلع اوعمجأ دقو

 1 نم ذخأي وأ ؛ هلخر يف هزوحي وأ « هلبح يف لكلا نم هلخايو هئانإ يف ءاملا نم

 . ملعلا له لهأ نيب فالخ الب هعيب هلو « كلذب هكلمي هنإف , نداعملا

 00 ام 77/4. عازن الب زئاجف ءرعبلا عيبل ًاعبت ءاملا عيب امأ

 ل [1 5/هن 77 هروح

 . [10/4-] . اقافتا رجأتسملا نم ةراجإلا عيب حصي 0

 -5م١و-



 عئابلا هكلمي ال ام عيب - ن١

 عئابلا نكي ملو . هكلام هزجي ملو ؛ كلهال ام ءرملا عيب نالطب ىلع اوقفتا

 نم سئي دقق لام يف ًادهتجم وأ  هريغل وأ هل قح نم ًافصتنمالو  ًامكاح

 . [1840/4ي ١145/1ب ةكرم] . هبحاص

 ريغلا كلم عيب رثأ - ا”

 كلن مزلي مل« عيبلا دعب عئابلا كلم يف عيبملا لخدو . كلميال امم عاب نم

 . [014/4ف] قافتالاب عيبلا

 ريغلا قيقر عيب -

555 

 فقولا عيب -

(4159) 

 كسانملا عاقب عيب - هال*

 فرصتلاو ؛ اهعيب مكح , يعسلاو « يمرلا عضومك « جحلا كسانم عاقب

 . |1؟0/4ي] . فالخ ريغب حصيال ؛ دجاسملا عيب مكحك اهب

 ةكم عابر عيب -

 (مامبك)

 ةيحضألا محل عيب -

 و

 يدهلا محل عيب -
(5*:5) 

 فحصملا عيب -

 ملام - ملا - ١ هدرز

 ناسنإلا عيب -

 (م5ه5 - 50

 اهمال



 مدلا عيب -
 (4ه8)

 رمخ لا عيب -
(005) 

 ريزنخلا عيب -

(1417) 

 هذامختا مرا بلكلا 8 - هال

 .005ب هعيب زوجيال « هذاختا زوجيال يذلا بلكلا نأ ىلع اوقفت

 ةتيملا عيب -

 (موقل)ز

 لاثمتلا عيب -

 (؟هالا)

 ' نيجرسلا عيب - ماله

 ريغ نسم مهعرزل هنوعيابتي راصمألا لهأ نآل ء سجنلا نيجرسلا عيب زوجي
 . [(ةفينح يبأ نع) 744/ع (ةفينح يبأ نع) 775/4 ي] '"ًاعامجإ ناكف « ريكن

 : 000 ةسجنتملا نيعلا عيب - هالك

 ْ « تسجتتو ؛ لسعلاو « نيللاو «لخلاتك  ةعئام ةرهاطلا نيعلا تناك اذإ
 ْ . نيملسملا عامجإب اهعيب زجي مل اهريهطت نكمي ملو « ةساجنلا ةاقالمب

 « كلذ وحنو , ضرألاو , دولجلاو , بوثلاك « ةدماج نينغلا تناك اذإ امأ

 ِْ ا . [١81/ح 7ه9/9ع] . نيملسملا غامجإب اهعيب زاج « تسجنتو

 فلز
 : لهآ قافتا وه عامجإلا نآل« عامجإب سيلف هوركذامو . ةتيملاك « هعيب زجي'ملف ( هتساجن ىلع عمجم هنإ

 0 1558/16 ي] . دجوي ملو معلا

 -غ8م١-



 مرحم امهدحأ نيئيش عيب - 07

 ٠ ءاملعلا عامجإب خوسفم عيبلاف ءرمخ قزو رانيد ةئمب ًاقيقر عاب نم
 .[ا51/؟ب]

 مرحم ىلإ ةليسولا عيب - 38

 . [54١/هن] . فالخ الب مارح ًارمخ هذختي نم ىلإ ًادمع بنعلا عيب

 يلثملا عيبملا نييعت - 8

 « هميلست هيلع نيعتي هنإف , هنيعب هعابف , ةربص نم ًاعاص ذخأ نم

 . عامجإلا كلذ ىلعو ؛ ةربّسصلا كلت نم هلدب رخآ ًاعاص يطعي نأ زوجيالو
 . [متم/حع]

 عيبما ميلست - 08
 ةقفصلا دقع رثأب عاتبملا ىلإ عيبملا ميلست نايعألا عيب طرش نم نأ اوعمجأ ش
 . ًانيد وأ « نمثلا ناك ًادقن « هيف

 نأ ديريو  هينج نكمأ اذإ بطرلاو « بلح اذإ نيللاك « ًائيع ىرتشا نمو
 . [18368 - ؟46:44] . فالخ الب هب سأبال كلذف « مويب ًاموي هذخأي

 ش عيبملا زرف ةقفن - ١

 .راصمألا ءاهقف لوق يف عئابلا ىلع « هنزوو , عيبملا ليك ةقفن نإ

 . [074/4ف]

 ةرمثلا عطقو . عرزلا داصح ةقفن -

 (دكمح)

 هعيب يف ضبقلا طرتشيام - 87

 ١ ارتسأ يف صوعب ٍ 46/9١بآ. "هيف ضبقلا طارتشا ىف فالخال ضوعبو « ًاعيب ناكام

 [40١/؟بإ . هعيب ةحصل هضبق ءاملعلا دحأ طرتشي يذلا ءيشلا مكحلا اذه لحمو 0

 مق



 ضيقا يف طرخشبال عيبا لقن - 5

 ضبا يف طرشب سييمل اهوحنو ةرايسلاك « لاخّرلا ىلإ عيبملا لقن نإ
 . [509/9ع] . عامجإلاب

 راقغلا ضبق ةفص - 86

 . [[58/؟-] . ًاقافتا ةيلختلاب نوكي لوقنملا ريغ ضبق نإ

 1 دسافلا عيبلا يف ذ ضبقلا ةفص - 6

 ؛ ربتعي لب « ًادساف ًاعيب عيبملا ضبق يف ةيلختلا ينفكتال هنأ ىلع عامجإلا
 : . [781/؟ح] . هريغ يف فرصتلاو « لوقنملا لقن

 عيبملا ضبق لبق ئرتشملا ةيكلم - 85

 .: [4/4ح] , ىفبقلا لبق عيبملا كلميال يرتشملا نأ ىلع عامجإلا

 1 هضبق لبق عيبملا ةلغ - ه4

 . [1ى4/5بإ مهقافتاب يرتشملل ضبقلا لبق عيبملا ةلغ نإ

 هضبق لبق عيبملا عيب - همه

 ' لوقوهو « همضبقي ىتح , ناكام ًانئاك ٠ ءيش يأ عيب يرتشملل زوجيال
 الإ مرع لأ نيب هيف فال خالو« ياحصلا يف فام أ فرعيالو رباع

 ا . |1844 - 1 ١٠؟/4ي ١68 هم]

(:50) 
 ضبقلا لبق دوقعلا نم حابيام -

 ةلاقإلاو . ةكرشلاب سأبال هنأ ىلع مهيأر عمتجا دق ملعلا لهأ نإ

 : [(كلام نع) 8١6١م (كلام نع) 59554] . '"عيْبملا ضبق لبق « ةيلوتلاو

 ' نسحلا نع هللوقو . طقف سواطو , ةعيبر نع الإ اذه يور ملعتامو ء هرصع يف ملعلا لهآ دارآ هبسحاو (”
 . |1455 190م] . كلذ نوزبجيال مهنإف « ءاملعلا رثاس امآو . اهفالخخ هنع ءاج دق ةيلوتلا يف

 -اه4هوا



 عيبملا ضبق لبق يرتشملا فرصتب عئابلا اضر -

 يرتسشملا هقتعأف . ًادبع عيبملا ناكوأ  اهضبق لبق ةعلسلا يرتشملا بهو اذإ
 . "زئاجج عيبلا نأ ىلع اوعمجأ دقف , كلذ عئابلا ركني ملو . ضبقلا لبق
 . [(لاطب نبا نع) [!7/4ف]

 ضببقلا ليق ًادساف ًاعيب عيبملا يف فرصتلا - ١
 . ضضبقلا لبق ادساف ًاعيب عيبملا يف فرصتلا ةحص مدع ىلع عامجإلا

 .[ممارتح]

 عيبملا نع لصفنيال امل عيبلا لومش - 7

 « ضيبلاك « هقراف اذإ دسفي دحاو رشق هلام لك عيب زاوج ىلع اوقفتا
 الب عيبلا يف رشقلا لخدو ءرشقلا لخاد يفام عيبلا نم ضرغلا نأل « هوحنو

 .دحأ نم فالخ

 نأ ايلعلا ةرشقلا تعزنف . زوججلاو  زوللاك « ناترشق هلام نأ ىلع اوقفتاو ْ

 . زئاج لئنيح هعيب

 نإو , ىونلا اهيفو « بييزلاو ؛ بنعلاو «رمتلا عيب زاوج ىلع اوعمجا دقو
 . ١[ 477م هكرم] . عيبلا يف لخاد ىونلا

 رادلا عيب هلمشيام - ه4

 وأ « باب نم اهيف ًابكرم ناكام لكو « هل هلك اهؤانبف « اراد ىرتشا نم ١
 . [هةرم 1691م] . نقيتم عامجإ اذهو . كلذ وحن وأ « جرد

 ضرألا عيب هلمشيام - 044

 اذه ء تبان رجش وأ « مئاق ءانب نم اهيفام لكب هل يهق « ًاضرأ ىرتشا نم
 . نقيتم عامجإ

 يسن اوفلتخا دقو . تاعيبملا نيب ءاملعلا قرف لب . قالطإلا نم هركذام ىلع رمالا سيل ""
 اهنأ ةيعفاشلا دنع حصالاو « فالخ ةبهلا يفو « اضبق ريصيو ؛ حصي هنأ ىلع روهمجلاف. قاتعإلا
 . [157/1ف] . حصتال
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 3 عرتشملا هطرتشاف « ةطنحلاك « ةدحاو ةرمالإ دصحيال عرز اهيف ناك نإو

 « دهحأو « يعفاشلاو . ةفينح يبأ لوق اذهو , عئابلل وهف ؛ طرتشي نإو . هلوهف

 . فلاخم هيف ملعيالو

 ىلع اوقفتا دقف « يرتشملا اهطرتشي ملو « ٌةبيغم تاورضخ اهيف ناك نإو

 . [15/4ي 44زم 1597م] . عئابلل اهنأ

 رجشلا عيب هلمشيال ام - 6

 1 عنيبو « ًارسب وأ , ًاحلب تراصو « تفانت ىتح ءربْؤت ملولو « ةرمثلا نإ

 ٍ . [18591ك] . عامجإلاب هيف لخدتال ةرمثلا نإف « لخنلا

 عيبلا يف نمثلا -

 نمث : ر

 قوسلا لؤخد لبق عئابلا يقلت - 245

 ا لبق هْيّقلت نأ ىلع اوعمجأ دقف ؛ اهعيبل بل « قوسلا ىلإ ةعاضب بلج نم

 : 1 . ًاسأب هب ىرأال : لاقف « ةفينح وبأ درفناو هنع يهنم اهلوخد

 لوق وهو « قوسلا لخد اذإ رابخلاب عئابلاف « هنم ىرتشاو «ًابلاج ىقلت نمف

 ١ . ةياحصلا نم فلاخم امهل فزرعيالو ءرمع نباو « ةريره يبأ

 ١١ ١ ام. زئاج هنأ ىلع اوقفتا دقف «قوسلا يف عقو اذإ عيبلا نأ الإ

 . [80491ك ةقرما ١ 454م

 عيبلا يف موُسلا - 1

 ال اهئارش بلاط نم مولي ىلوأ , ليكو وأ« ةعلسلا بحاس نإ

 00 ءاملعلا نيب فالح

 : وأ: ناك ًاملسم « هيخأ موس ىلع لجرلا موسي نأ نوهركي مهلك ءاهقفلاو

 ' « لاطب نبا نع) 0١ 58١ 559/4ف] . حيحص كلذ عم مهدنع عيبلاو « ملسم ريغ

 ٠ ٠ [(ربلا دبع نبا نع) 178/5ن 7١ هم - "؛ 4482 (ربلا دبع نباو

 -و84 1#



 عيبلا يف ةرسمسلا - 8

 هاقلتف  اهلهأ ريغ نم ناكو  اهعيبل ةئيدملا ىلإ ةعلسلا بحاص مدق نإ

 اذه لثمف« ءهل ةعلسلا عيب هيلع ضرعو « رعّسلا هقرعو . ةنيدملا لهأ نم دحاو

 يبأو « سابع نباو ؛ سنأو «رمعو « ةلمج نيرجاهملا لوق وهو « هنع يهنم عيبلا
 . ةباحصلا نم مهل فرعي فالخ الب . ةحلطو « ةريره

 ًاعامجإ دسفيال عيبلا نإف , عقو نإف

 اومعت نم نم نبا رسمس اوقفتا دقف . هلثأل اهلهأ نم سيل نمو ؛ هلثمل ةنيدملا نبا نإ امأ

 . [5//191- مكرم ١؟ةةم] عيبلا اذه لثم زاوج

 حيحصلا عيبلا يف ف نوبرعلا - 4

 نإ هفحخأ هيضر نإ هنأ ىلع ناي هطعأو : لجر نم نيش ىرخشا نم

 . ملعي فالخ الب هب سأبال كلذف , هنابرع ذخأو هدر هطخخس

 اذهفء متي مل نإ هدر الإو « عيبلا مت نإ نمثلا لصأ نم نابرعلا لعج نإو

 . [17819 - 77884 - 5/84/8] . عيمجلا دنع زئاج هجو

 دسافلا عيبلا يف نوبرعلا - ٠

 نمثلاو . عث ئابلا ىلإ ةعلسلا تدرو « خسُق دسافلا نايرعلا عي عيبب عقو نإ

 اذهو « هممت هلوي تفلبام الاب اهيميق يرتشلا ىلع ناك تلي نب يرتشملل

 . [79897 - ؟7/8951ك] . ءاهقفلا رئاسو « كلام لوق

 ريقح نمثب عيبلا - ١

 . عامحإلاب زئاج عئابلا هملعي ريقح نمثب ء« سيفنلاو « ريشكلا عيب

 ٠ 7 تكوخا ١و 0اس

 عيبلا يف شجنلا هلا ح0

 ءاملعلا عامجاب صاع هلعاقو عامجإلاب م ارح شجثلا

 (ناشب نبا نع) 787/4ف 77/5 ش ”:5/4ت” ١:4 151/5بإ

 . [(لاطب نبا نع) 115/هن

 كولو



 0 ا ش عببلا ىلع عيبلا - 5
 "'مارح.,. ءارشلا ىلع ءارشلاو , عيبلا ىلع عيبلا نأ ىلع ءاملعلا عمجأ

 لوك وأ « صقنأب كعيبأل ( خسفا : رايخلا نمز يف ةعلس ىرتش ثا نمل لوقي نأ وهو
 . امهدحأ نوكرو , نمثلا رارقتسا دعب هلحمو . دي ديزأب كنم يرتشأل ؛ ' خسفا : عئابلل
 :رخألا ىلإ

 ! نع كلذ يورو  هنوخسفي رهاظلا لهأو , مهلك ءاهقفلا دنع حيحص عيبلاو
 | د 00444 - 30448 - 78: ك 763/5 ش]. هباحصأ ضسعبو « كلام
 : .[1 58/6 ن 581/5 ف 30

 ةعيب يف ناتعيبلا - 3 ٠

 ملل لأ دنع لمعلا ةيلطاموم ةعي يف يدعي نع يدهن

 , ملحم نى ؟4/١تز]

 نمثلا ءاقل عيبملا سابتحا - 6

 كيطعأال : عئابلا لاقف « نمشلا ضعب يرتشملا هدقنف , ةعلس عاب نم
 ؛ ثيرح نيب ورمع لوق وهو ؛ كلذ زاج . نمثل ةمقيب ءيبش ىحح ةماعلا
 1 . [1731/م] . ةب ةباحصلا نم فلاخم هل فرعيالو

 يرتشملا توم دنع عئابلا قح - تك

 | دنع عيب ناكو« هضعبوأت ( هلك « نمثلا عفد لبق يرتشملا تام اذإ
 : . فالخ الب'هب قحأ عئابلاف « عئابلا

 , ةوسأ ننمثلل ةبسنلاب نوكي عئابلا نإف « يرتشملا دنع عيبملا ناك اذإ امأ
 بحاصل نأ نم يرخطصإلا نع يكحام الإ « ءاملعلا عيمج دنع ءامرغلا
 ْ ذوذش انهو . اهتميقب يفيام يرتشملا ةكرت يف ناك ولو . اهيف عجري نأ ةعلسلا
 ٠ [6//401ي 180/17بإ . هيلع جّرعيالو « ةّنسلل فالخو , ملعلا لهأ لاوقأ نع

 يرتشملا سلفأ اذإ عئابلا قح -

 ةةنيف]

 . [58:88ك] . ءاملعلا دنع هوركم عيبلا '
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 عيبلا يف ةيلوثلا - 0

 . [88رم] . باصأدقف « عيبلا ءادتبا مكح ىلع يلو نم نأ ىلع اوقفتا

 . عيبملا ضبق لبق ةيلوتلا - |
)004 
 همكحو « ةحبارملا عيب ىتعم -

 اوعمجأ دقو . مولعم حبرو  مولعم لام سأرب عيب وه : ةحبارملا عيب 020
 . هزاوج ىلع

 لك يف حبرأو . ةئموهو ؛ هيف يلام سأرب ءيشلا اذه كتعب : ليق نإف
 نم فلاخم امهل ملعيالو « سابع نباو « رمع نبا ههرك دقف «امهرد ةرشع

 . "حيحصف ؛ عيبلا امأ « هيزنت ةهارك هذهو . ةباحصلا

 . عامجإلا هيلعو « سلجملا يف حبرلاو لاملا سأر ردق ةفرعم ةحبارملا طرشو
 . ["الال/ اح 155 ككل أي ها/تخ]

 ةحبارم عيبملا ضعب عيب - 4

 « ءازجألاب اهيلع نمثلا مسقني يتلا ةلئامتملا ءايشألا نم عيبملا ناك اذإ

 ..ملعي فالخ الب , نمثلا نم هطسقب ةحبارم هضعب عيب زوجيف ؛ريعشلاو «ربلاك .
 . [١"ة/4ي]

 ةحبارملا يف ةعلسلا نمثب حيرصتلا - . 5٠١

 .ريغتت مل اهلاحب تناك نإو « ةعلسلا نمشب يرتشملا ربخي نأ عئابلا ىلع
 يف هب ربخي نأ ةحبارم اهعيبي نم ىلع نإف ,« نمثلا ضعب لوألا اهعئاب طح نإف
 . مهفالخ مهريغ نع ملعيالو « دمحأو , ةفينح يبأو « يعفاشلا لوق وهو « نمشلا

 رايخلا نإف « ةسحبارم للجعمب عابف « لجؤم نمثب ىرتشا نإو
 . مهقافتاب يرتشملل

 هنجو الف « باسحلاب اهتلازإ نكمي ةلاهجلا نآلف عيبلا ةحص امآو . ةلاهجلا نم اعون هيف نآ ةهاركلا هجو

 1 " .[157/4يإ ةلاهجلل
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 كلذ قحلي ملا؛ يرتشملا هادفف « ةيانج ىنج دق ًادبع عيبملا ناك نإو

 00 . ملعي فالخ ريغب ةحبارملا يف هب هربخي ملو « نمثلاب
 مث  ةرشعب اهعاب مش ءرشع ةسمخب اهارتشا نأب « ةعلسلا يف رسخ ولو

 1 ايناشلا نسشلا ىلإ ةراسخلا مضي نأ زجي ملو « هبربخأ « ناك نمث يب اهارتشا
 . ملعي فالخ ريغب ةحبارملا يف هب ربخيف

 ىزتشاف « نورسثعو نانثا هيف امهل لذب وأ « نيرشعب نانثا عاتبا نإو
 أ نيرشعو دحأب ةحبارملا يف ربخي هئإف «رعسلا كلذب هيف هبحاص بيصن امهدحأ

 ْ . دحأ نم فالح الب

 ءارتسشا مث « نيتسب هامواقتف « نيسمخب هايرتشاام ناكيزشلا صح صخرتسا ولو
 : .هيف فالخالا اذهو « هلام س أر هنآل, نيسمخو ةسمخب الإ حباري مل « امهدحأ

 ا ل اي ل ا ل

 ةحبارملا يف عيبلا فرظب حيرصتلا - ١

 هزمأ نّيِبُي ىتح , هبتاكم نم هارتشا ًائيش ةحبارُم عيبيإنأ ديسلل زوجيال
 . ملعي فالخ الي

 هلزجي مل « هل اهعاب دق ناك ةعلس هناك ريجأ نم ىرتشا نم كلذكو

 .1155/4ي]. "ملعي فالخ الب رمألا ةقيقح نيبي ىتح ةحبارم اهعيب
 'ش | ةحبارملا يف بما لاحب حيرصتلا -

 ؛ ريخخي نأ عئابلا ىلع نإف « بيعوأ , هضعب فلت وأ . صقنب عيبملا ريغت نإ

 .[1 5/5٠ ملعي فالح الب ؛ « هلاحب يرتشملا

 عيبلا يف ةكرشلا - ١

 ههرم] : باصأ دقف , عيبلا ادا مكح ىلع ةرشأ نم ان ىلع اوتخأ
 1١-١8 5/هن

 عيبلا يف ابرلا -

 ابر : .ر

 ٍر 2 يف 2 يف .1155/4يإ . ءارشلا نيح نمشلا ىف ةحماسمو : ةاباحم كلذ يف نوكي نآ نكمي هنآل

 فوك



 حيحصلا عيبلا رثأ - 5

 عيبمللا يف كلملا لصحي حيحصلا عيبلا يف هنأ ىلع ةمألا تعمجأ

 5:40153/9ع] . ضبقلا ىلع فقوت ريغ نم « عئابلل نمثلا يفو « يرتشملل
 . [(امهريغو « يلوتملاو , يلازغلا نع)

 رايخلا يف عيبلا رثأ -

 عامجإب متي مل ةعلسلل يرتشملا كلم نإف « عئابلل دقعلا يف رايخلا ناك اذإ

 ٠ [١/45خ] . عيمجلا

 مارحلا عيبلا رثأ - 7

 . ءاهقفلا دنع ةميقلا ىلإ هيف عجر تاف نإف . ادبأ دودرم مارحلا عيبلا نإ

 . [؟ماكهك]

 هرثأو ء دسافلا عيبلا - /5١1

 . جرحتتلا مدعو « دسافلا عيبلا يف لوخدلا زاوج ىلع نيملسملا عامجإ نإ

 . هدقع يف جرحلال . طقف مربنيال هنوكل هنع يهنلا نوكي نأ يضتقي اذهو

 ثدحي ملو , تعقو اذإ . ةدسافلا عويبلا نأ ىلع ءاملعلا قفتا دقف « هيلعو

 اهمكح نأ « قوس ةلاوح وأ. ناصقن هب ثدحي وأ ؛ دوقعلا نم دقع عيبملا ىلع

 . [191/5ب ؟41/98ح] . عيبملا يرتشملا دريو , نمشلا عئابلا دريف « درلا

 عيبملا درل بجوملا بيعلا -

 لوق وهو « عيبملا ةميق نم حام لك وه هب عيبملا در بجي يذلا بيعلا نإ
 . [9١//77؟بإ] . راصمألا ءاهقف

 بيعب سيل ةميقلا صقن - 4

 بيعلاب عيبملا در يف رّثؤم ريغ « قاوسألا فالتخال  ةميقلا ناصقن نإ
 .[180/5بإ عامجإلاب

 بيعلا يف طرتشيام -

 . [116/5ب] . قافتالاب عيبلا لبق ًاثداح نوكي نأ بيعلا يف طرتشي
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 هرثأو . بيعلا رايخ ةفص -

 ْ الؤ بيع نسم هيفام عئابلا هل نيبي ملو « ًائيش ىزتشا نم نأ ىلع اوقفتا
 « بيعلا نم ةءاربب هنم عيبالو : ةبالخال نأ طرتشاالو « هتمالس يرتشملا طرتشا
 ناكو , هئادحإ عئابلل نكمي بيعلا كلذ ناكو « عئابلا دنع ناك ابيع هيف دجوف
 1 تو لشم يف « عيبملا كلذ لثم يف هلثمب سانلا نباغتيإل اطح ةميقلا نم طحي
 : « هقوس ريغتالو . همسا ريغتالو ؛ اهضعبالو « عيبملا نيع فلتت ملو « عيبلا دقع
 نإف . نسشلا عيمج هيف دنقن دق يرتشلا ناكو « بيغلا كلذ عفترا الو « هرب ! هلو «ًاقيش هيف يرتشملا ثدحأالو , هضعب وأ هلك. يرتشللا كلم نغ جرخ الو
 ..بحأ نإ هكسمي نأ هل نإو « نمثلا نم ىطعأام ذخأيو , هدري نأ يرتشملل
 يورو هدول يرحم كالت ب كك/١ حاط كال م اه - هالرسسامأ]
 ىلا ؟١144/1؟ف

 0 | خسفلا لبق بيعملا ىلع قافنإلا - "17
 :خسفلا لبق بيعملا ىلع قفنأ امب عجريال يرتشملا نأ ىلع عامجإلا

 : لا ى.[؟تال/عحإ]
 خسفلا لبق بيعملا فلت - 7

 ' هلضبقي ملام . ًاعامجإ يرتشملا لام نم فلت  خسفلا لبق بيعملا فلت نإ
 1 . [507/9ح] . خسفلا لبقي وأ , عئابلا
 ْ .بيعلا ةميق عقدت ىتم - 54

 عئابلا هيطعيو  بيعملا عيبملا يرتشملا كسمي نأ ىلع نادقاعتملا قفتا اذإ
 : لاق هنإف  جيرس نبا الإ ءراصمألا ءاهقف ةماع لوق يف كلذ زاج « بيعلا ةميق
 ١ .[10//؟ب] . "كلذ امهل سيل
 ْ ثداحلا: بيعلا عافترا رثأ - ©

 .ءعيبملا نم لاز مث  يرتشملا دنع هثودح ناكو «عيبملا يف بيع ثدح اذإ
 . [181/؟ب] . هتبقاع نمؤت نأ الإ « فالخ الب درلا يف هل ريثأت الف

 . [141152) . بيعلا ةميقب مجريو « عيبملا كسمي نآ هل نكي مل « بيعلا دجو اذإ عاتبما نأ اوعمجا '”

 -1ةوم-



 بيعملا عيبملا ةدايز درت ىتم - 5

 هفوصو « هنمسك « عيبملاب ةلصٌملا ةدايزلا نإف « بيعلاب عيبملا يرعشملا در اذإ

 . عامجإلاب درت « ًالثم

 الب يرتشملل اهنإف , ًالثم ةرجألاك ؛ نيع ريغ نم يتلا ٌةلصفنملا ةدايزلا امأ
 لصأ وهو . نامضلاب جارخلا : فيرشلا ثيدحلا ريسفت وه اذهو . ملعي فالخ

 10/4 يال م 786/5 تا55/7 ح]. ملعلا لهأ دنع لمعلا هيلع

 .[؟١؟/هن

 بيعلا نم ةءاربلا طارتشا - 7

 بديع نسم ةءاربلا طرتسئاو , ةعلس عاب نم نأ ىلع نقيتملا عامجإلا حص

 . [151/5ي (ضعبلا نع) 667١م] . '”هنم أربي 5

 ا يرتملا اضر - <58

 « يرتشللا هيلع لدو ؛ هرادقم دّدحو « عيبملا بيع يرتشملل عئابل نيب اذإ

 « عيبلا همزل هنأ ىلع اوقفتا دقف « يرتشملا كلذب يضرف « « عيبملا مسج - يف ناك نإ

 . بيعلا كلذب ٌدرلا هل سيلو

 لوق وهو « هب دتعيال بلقلاب ىضُرلا نال . لوقلاب اضرلا رهظي نأ نم دبالو
 - ١" ها/7ك 690١م 86رم]. ةباحصلا نم فلاخم هل فرعيالو ءرمع نبا

 اناني

 بيعملا عيبملاب يرتشملا فرصت - 4

 ًافرصت هيف فرصت وأ « عيبلا ىلع هضرع وأ , بيعملا عيبملا يرتشملا لغتسا اذإ

 هلعف نإو . بيعلاب درلاب هرايخ طقسي مل « بيعلاب هملع لبق ء اضرلا ىلع لدي
 . ملعي فالخ الب ملعلا لهأ ةماع لوق وهو « هرايخ لطب « بيعلاب هملع دعب

 عئابلا ىلع عجري هنإفه بيعلاب ملعلا لبق يرتشملا كلم نع جرخ اذإو

 . ًاقافتا شرآلاب

 . [603١م]. كلذ يف اوفلتخا دق ةباحصلا نإ :

 -كووه-



 . الي لوألا عئابلا ىللع عجب هنإف  يناشلا يرتستلا هيلع عجرو «هعاب نإ
 ْ . [8//757- 119/5ب (رذنملا نيا نع) 147/4ي] . فالخ

 ًابيعم عيبملا ضعب دوجو -
 «ًابيعم ااهذحأ دجوف . ةدحاو ةقفص يف تاعيبملا نم ًاعاونأ ىرتشا نم

 . فالخ الب بيعملا دري. هنإفع هتميق عاونألا كلت نم دحاو لكل ىمس دق ناكو

 ' طرشلا اذه نإف , طقف ةقفصلا نم بيعملا دري نأ دقعلا نيح طرتشا نإو |
 ' هل فرعيالو « سابع نبا لوق وهو : هطرتشي مل نإو ب هل كلذ نأل « هوركم
 : . ١ 4917م 5//11بإ ةباحصلا نم فلاخم
 يرتشملا دنع بيعملا عيبملا ريغت - كفل

 ' «اديعوأ , تامف ؛ ًاناويح ناك وأ ؛ داسفب يرتسشملا دنع عيبملا رّيغت ت اذإ
 رّيخت دعب الإ بيعلاب ملعي نكي ملو « يرتشملا اهدلوأف.ةمأ وأ «ربذ وأ ؛ قتعأف
 الإ ءراصمألا ءاهقف لوق يف بيعلا ةميقب عئابلا ىلع عجري يرتشملا نإف « عيبملا
 ءيشب ؛ ٠ قسعلاو  توسلا يسف عمجرمال لاق هنإف« حابر يبأ نب ءاطع
 ْ . [1الل/ابإ
 ناويحلا بيع.يرتشملا نمضي ىتم - 7

 نم مايأ ةعبرأ دعب بويعلا نم عيبملا ناويحلا باصأام نأ ىلع اوقفتا

 . [6<رم] . يرتشملا نامض نم هنإف « هضبق
 0 عيبملا قيقرلا يف رّثؤت بويع - 1

 ش ,روبعلاو ؛ ىمعلاو ء صربلاو « ماذججلاو « نونجلاك « ةقلخلا يف بويعلا
 : لؤق وهو“ قيقرلا عيب يف ةرثؤم بويع اهلك ؛ ءاضعألاو ساوحلا ضارمأو « جرعلاو
 . اشم امه معي لو« ينفخ« فيت يب

 |. لمفو ضو« هب درُق بيع هنإف « ةجوزم اهنأ رهظف ءةمأ ىرتشا نم
 . ةباحصلا نم نلامخم هل فرعيالو « فوع نب نمحرلا دبع

 . ملعي فالخ ريغب اهّدرب اذه رثؤي الف « اهثطو نإو

 . فالخ الب حوسفم عيبلا نإف « لمحن ةيراجلاب رهظ نإو

 تداول



 وأ ءبسنب يرتشملا ىلع ةمرحم اهنأ وأ « أبْيُث تناك ةمألا نأ رهظ نإو

 امهل ملعيالو . يعفاشلاو . ةفينح يبأ لوق يف بيعب اذه سيلف « عاضر
 :1١64 488١م (رذلملا نبا نع) 1586 1597157/4ي ١٠"ام] . فلاخم

 .[107/5ب

 قيقرلا بيع يرتشملا نمضي ىتم - 4

 نم « هضبق نم مايأ ةعبرأ دعب « عيبملا قيقرلا باصأام نأ ىلع اوقفتا

 نم« ةمأ ناك اذإ ءاربتسسالاو « ةّدعلا مايأو , ماعلا دعب هباصأامو . اهلك بويعلا

 . [85رم] . يرتشملا نامض نم هنإف «صربوأ « ماذُج وأ  نونج

 عيبملا قاقحتسا دنع يرتشملا قح - <

 مأ« نمثلاب عوجرلا نكمأأ ءاوس . هيلإ ْدرُي هنإف  عيبملا دحأ قحتسا اذإ

 . فالخ هيف ظفحيالو ,رذعت

 ؟8/١/10ح] . عامجإلاب نمثلا نم هعفد امب عئابلا لع عجري يرتشملا نإو

 . |[(لاطب نبا نع) 794/879

 قحتسملا عيبملا ةَّلغ نوكت نمل - ”“

 عيبملا كله ول يذلا يرتشملل يه قحتسللا عيبملا ةّلغ نأ يف فالخال

 . [591/5ب] . هل ًانماض ناك هدنع

 . قحتسملا عيبملا ةدايز نوكت نمل - 57

 نأ ىلع اوقفتا دقف « تّقحتسا مث « يرتشلا اهدل وأو « ةمأ عيبملا ناك اذإ
 . دلولا ذخخأي نأ هل سيل قحتسملا

 . ةمألا كلامل هتميق يرتشملا ىلع نأو ء رح دلولا نأ ىلع عامجإلا نإو

 جوزسلا عجريو . ةمآلا ذخخأي نأ ديسلل نإف« حاكن نع مج دق دلولا ناك نإو 20

 نم ىلع جوزلا عجري مل دلولا ةميق قحتسملا انمزلأ اذإو « هرغ نم ىلع رهملاب
 . [777/8- ١77/؟ب] . هيف فالخال اذهو « هرغ

 - وأول



 / نمشلاوأ « « عيبملاافلت - 8

 .ًانافتا عميبلا لطب دسقف «نايمبق امهو ء نمشلاوأ عيبملا فلت اذإ
 |[ ؟/ممحإ

 هضبق لبق عيبملا كاله - 4
 ةفآب هضبق لبق كلهو . ًادودعم وأ « ًانوزوم وأ , اليكم عيبملا ناك نإ - ١

 . نمشلاب يرتشملا عجرو , دقعلا لطب « ةيوامس

 . هيلع نمثلا رقتسا يرتشملا لغفي فلت نإو -:*

 ْ « خسفلا :نيب رايخلا يرتشملل تبثو « دقعلا لطبي مل يبنجأ هفلتأ نإو - ؟
 نإ « لثملاب فلتملا ةبلاطمو , دقعلا ىلع ءاقبلا نيبو , نمثلاب عوجرلاو
 . ملعي فلاخم الب يعفاشلا لوق هلك اذهو «ًايلثم عيبما ناك

 : لام نسم ناكو « عيبلا خسفنا «رايخلا هلم ين ةعلسلا تفلت نإو - 1
 .[11 68م4 ./"ي]. ملعي فالح الب . عئابلا

 هضبق دعب عيبملا كاله -

 نم يه« ضيق دعب عراب لزنت ةمسصم لك نأ ىلع نوعمحم نيملسلا نإ
 . ااستوأ « ًاعيزوأ؛ ًاناويح وأ « ًاقيقر عيبملا نكي يملام . يرتشملا نامض
 : 6١ هحك 1 ممهرم 184 175/5ب]

 (دكح)

 هضبق دعب عيبلا ةلاقإ -
 الو , عئابلا اهذخأي ةدايز الب ء ضبقلا دعب عيبلا ةلاقإ زاوج ىلع اوقفتا

 . نمثلا نم اهطحي ةطيطح
 نأ ىلع ةلاقإلا لأسو , ينرتشملا مدنو « ًادقن ًارانيد:ةئمب ائيش عاب نمو

 نأ الإ «كسلذ زاوج يف فالخ الف« « لجأ ىلإ وأ.« ادقنريناند ةرشع عئابلا يطعي
 . سانلا يادي نمل كلذ هرك ًاكلام

 « عيبملا هيلإ ديعي نأ يرتشملا أسف « عئابلا مدن مث  ًالجؤم نمثلا ناك نإو
 نأل كلذ زاوج يف اوفتخي ملفع لجأ ىلإ وأ ًادقن الشم ريئاند ةرشع هيلإ عفديو

 تولوا



 . فئأتسم عيب يه « نمثلا يف « ناصقنلا وأ « ةدايزلا اهتلخد اذإ مهدنع ةلاقإلا
 .[5/١15ب 7١:٠١ 4ك ههرم]

 هضبق لبق عيبلا ةلاقإ - 4

 . [7"ا81/8ح] . فالخ الب خسف ضبقلا لبق ةلاقإلا نإ

 ةعفشلا لطبتال راقعلا ةلاقإ -
 (١مكز

 ةدارإلاب دقعلا خسف - 187
 لاطبإرايخلا هل يذلا راتخا وأ « عيبلا خسف ىلع اقفتا اذإ نيعبابتملا نإ

 « خسفنم عيبلاف ءرخآلا دقاعتملا نم رضحمب كلذ ناكو «رايخلا مايأ يف عيبلا

 .[؛ة/اخإ. عامجإلاب ضقتنم

 نيدقاعتملا نيب فالتخالا -

 ءهرادقم وأ ء نمثلا سنج ةج يف افلتخاو , عيبلا ىلع ناعيابتمل قفتا اذإ

 قافتاب دقعلا خسفنيو . نافلاختم امهنإف « ةنّيب كانه نكت ملو« عيبملا وأ

 .راصمألا ءاهقف'

 عئابلا دري نأو « عيبملا يرتشملا دري نأ ىلع اقفتاو , ناعيابتملا ضارت نإ امأ

 ْ . [110/ه190/15-3191ب]. فالخ الب زاج « نمثلا

 دقنلاب دقنلا عيب -'

 فرص: ر
 نيدلاب نيدلا عيب -

(454) 

 ليصفلا عيب - <55

 فرعي الو ؛ دوعسم نباو ؛ رمع لوق وهو « زئاج لبنَسُي نأ لبق ليصقلا عيب

 ١[.: قفا ةباحصلا نم فلاخم امهل

 اى



 لبتسلا عيب -5

 يهنم  ةهاعلا نمأيو « ضيبي نأ لبق لبّسلا عيب نأ ىلع اوعمجأ - ١
 . دحأ هب لوقلا نع لدعيالو , ءاوس هيف يرتشملاو « عئابلا « هنع

 .. زوجيال هنأ ىلع ء ءاملعلا قفتا « لينسلا نود اهلينس يف ةطنحلا عيب -
 ٠ ناك اذإ سرّدلا دعب هنبت يف لبنسلا عيب زوجيال هنأ يف فالخال - قا

 . |1672 181/5ب (رذنملا نبا نع) ,/6/4ي ٠ ؟امإ ًافازج

 بوبحلا عابت ىتم - 417
 . . نيشلا نم يفصو « لبنُسلا نم يفص اذإ بحلا عيب زاوج ىلع اوقفتا

 |هكرم]

 ةلقاحملا عيب - 8

 . ةلقاحلا يهو « ةيفاص ةطنحب اهلبنس يف ةطنحلا عيب ميرحت ىلع اوعمجأ

 . [1الال/هن موعد ته /5ش ؟59747ك:١١؟ام]

 : يجمل لا لخا

 0 ا الا

 هارتشملا ةطنحلاب فرصتلا - 69

 .. عامجإلاب اهعيبي نأ هل سيلف ؛ اهضبقي ملو « ةطنح ىرتشا نم

 . يتلا نامثع نع يكحام الإ « عامجإلاب لطاب عيبلاف « اهعاب نإف

 ا اهعيب هلزاج .اهضبق ول امك « يرتشملا نامض يف ةطنحلا تلخد نإ امأ

 : ؟589719ك (رذلملا نبا نع) ١٠١ 98/4١يّ] . ملعلا عمجأ هيلغو « اهيف فرصتلاو

 |7517/4ف (رذنملا نبا نع) 1ةه/4ع ماله/5ش ١4 /5ب

 ١ ا

 .[(لاطب نبا نع) 3 "0/4 ف]

 ا ا ا 00 داع



 نبتلا عابي ىتم - "65

 [م3رم] . بح ا نم فص اذإ نتا عيب زاوج ىلع اوقفتا

 عرزلا نم رهظام عيب -547

 « لصبلا نم علقامو « ناجغذابلاو  ءاثقلا نم رهظام عيب زاوج ىلع اوقفت

 . [85رم] . علق اذإ ضرألا نم بيغم لكو , تفللاو « رزجلاو
 ةمواعملا عيب - "564

 دقو . نيملسملا عامجإب لطاب رثكأ وأ , ةثالث وأ . نيماع رجشلا رمث عيب نإ

 « نيماعلاو « ماعلا امهرامث ناعيبي اناك امهنأ ريبزلا نباو ء رمع نع ىور

 5811/1١ ؟ام]. كلذ ىلع ءاملعلا نم دحأ امهعباتي ملو « ماوعألاو

 . [(هريغو «رذنملا نبا نع) 180/4ع (رذنملا نبا نع) 401/5ش

 نيتسلا عيب -
 (ه4)

 اهمكحو « ةنبازملا ةروص - "هه

 وبأو ءرمع نباو « سنأ كلذب اهرسف دقو « بطلاب رمتلا عيب يه ةنبازملا
 . مهل فلاخم الب ةباحصلا نم رباجو « ديعس

 ديعس يبأ لوق وهو « رامثلا رئاس يفال «هدحو لخنلا يف الإ نوكتال يهو
 : . فلاخم ةباحصلا نم مهل فرعيالو ءرمع نباو « رباجو « يردخلا

 ١٠؟ام]. ابر اهنأو « ايارعلا ريغ يق اهميرحت ىلع ءاملعلا قفتا دقو

 596/5 ش ١409/5 م (ربلا دبع نبا نع) 5١5/4 ف 758594 - 8097
 . [171//هن 4 /لح

 ايارعلا عيب - 85

 « هباحصأو « ةفينح وبأ درفناو . ايارعلا عيب زاوج ىلع اوعمجأ

 .زوجيال : اولاقف .

 زوجتو , قسوأ ةسمخ ىلع ةدايز يف ايارعلا عيب زوجيال هنأ يف فالخالو

 . [07/4ي ”4/١ط ١٠ام] . كلذ نود اميف

 -9.ه-



 يارعلا عب يف طرتشي يام - 67
 ا. مل قام الب دقعلا سلجم يفض دي وشي ايارعلا عيب

 6/4 ي]

 . ضورعلاب رمتلا عيب -

 ؛ اذإ٠ ٍضورعلاب لعنلا سوؤر ىلع رمتلا عيب زاوج يف ةمآلا نيب فالخال
 ! |(لاطب نبا نع) 8/4١5ف] عطقلا طرتشا

 ش عيبملا رجشلا ٌريِبأت -
 : ةرمشلا روهظب قلعتُم ةريؤملا رامشلا عيب مكح نأ يف « ءاملعلا نيب فالخإل

 ا : . حيقلتلا سفن نود

 . فالخ الب عئابلل اهعيمج لعجي:ةلخنلا ضعب ريبأت نإو

 1 همكح نأ «رّبؤي ملو «رابإلا تنقو لخد دقو ءرمث عيب هنأ ىلع اوقفتاو
 ش .ريؤملا مكح

 درفناو . يرتشملل اهرمثف « اهربؤي مل ًالخن عاب نم نأ ىلع اوعمجأ دقو
 ١ نم لخنلا رمث نأل « طرتشي مل نإو « يرتشملل رمثلا :لاقف « ىليل يبأ نبا
 . [145/5ب 58كم ١١ امزتل « هو/4ي] . لخنلا

 0 قلخت نأ لبق ةرمثلا عيب -
 ْ ا4ن/8بإ ءاملعلا عيمج دنع زوجيال قلخت نأ لبق ة ةرمثلا عيب
 . [(يذهملا نع) ١74 /هن 5 د

 اهحالض ودب لبق ةرمثلا عيب - ١
 "'هنع يهنم اهحالص ودب لبق رامشلا عيب ىلع ملعلا لهأ عمجأ - ١
 . "”عامجإلاب حصيال « ةيقبتلا طرشب « اهحالص ودب لبق ة ةرمشلا عيب نإو 7

  بنيبح نب ديزي لوق وهو  ةيقبتلا نادقاعتما طرش ولو ءاقلطم زوجي ليق هنآل ٠ عامجإلا لق نم مهو
 |" ؟/؛فنإ

 ا لبق عيبلا ححصي عطقلا درجم نأ ىعدأ نمو. ةفزاجملا نم تانعامجإلا هذه ىوعد يفام يفخيال ل
 ا « يروشلا نأ نم تفرع امل اهل ةحصال كلذ ىلع عامجإلا ىوعذو . ليلد ىلإ جاتحم وهف « حالصلا
 لان اقلطم لطاب هنإ نولوقي « مقل 0 يداهلاو 0 ىليل يبآ نباو

 داك



 « يروشلا نع يورو . '"”عامجإلاب حيحصف عطقلا طرشب اهعيب امأو - *
 . ةفيعض ةياور يهو , كلذ نم عنملا . ىليل يبأ نباو

 طرش ريغ نم اهحالص ودب لبق , ةرمثلا عم ةرجشلا تعيب نإو
 ءا/”/4ي 78733/ك ؟78 - ؟؟؟/4تإ . عاسجإلاب زاج . عطقلا

 7114/8 لح 788/5ش 548/7١ب (رتنملا نبا نسع) /ةءا/4

 . [(يدهملا نع) 174/هن 4/١١7ف

 اهحالص ٌوّدُب دعب ةرمثلا عيب - 7

 ١ - عامجإلاب حصي عطقلا طرش عم اهحالص ودب دعب رامثلا عيب .

 - ”عامجإلاب دساف « ُةدْلا تّلهَج نإ « ءاقبلا طرش عم اهعيبو
 اب م موو

 فال البز زئاج طرش يأ نع اقلطم اهعيبو - و

 ةرجش يف وأ « ةرجشلا رمل ضعب يف ٍحالّصلا ودب نإو ء اذه

 . ملعي فالخ الب كلذب اهعيمج اهعيب حيبي « راجشألا نم

 عمجأ دنقف , هضعب بيطي « ًادحاو ًانطب رمثي يذلا رمشلا امأ
 مسموم م م

 . أعم هئلمَج بطق مل نإو « هعيب زاوج ىلع راصملا ءاهقف

 يتلا هترمث كرتب يرتشملل ص اذإ عئابلا نأ ىلع اوقفتا دقو

 نع) 1174-1175 /هن 7١4/9 ح] . رئاج كلذف ء هرجش يف تجضن

 .|/5/ي لهكحكوم لك ةو/6ب مكرم (يدهملا

 اهعطق دعب ةرمث عيب - 5

2 

 . [118/5ب] . فالخ الب زئاج مارصلا دعب رامثلا عيب

  ةقباسلا ةيشاحلا رظنا
 نع رجح نبا ظفاحلا ىكح دق هنإف ءةدساف ىوعد « هاقبلا طرشبو « داسفلا ىلع عامجإلا ىوعد '"

 اياز

 . ةفيتح يبأ نع الإ كلذ يف فالخلا كحب ملو  ءاقبلا طرشب حالصلا دعب عيبلا زوجي هنآ روهمجلا
 . ل1061 /هذإ
 . [59/9١بإ . ةيقبتلا يضتقي راصمألا ءاهقف روهمج دنع قالطإلا

 د ىلا



 اهل مامك ال ةرمن عيب - 4

 / وحنو « شمشملاو , ىرْكَمُكلاو . بنعلاو , نيتلاك ء اهل مامك ال يتلا ة ةرمثلا

 'نكل« ءرجشلا ىلع مأ ء ضرألا ىلع اهعابأ ءاوس ؛ عامجألاب اهعيب حصي . كلذ

 . عطقلا طرشب وأ حالما دعب نوككي نأ رجسشلا ىلع اهعبب يف طرتشي

 .[58- ا ؟ع]

 رامُجلا عيب - 6

 320000 /١فإ. هيلع عمجم وو «زسئاس راسمُملا عسيب

 '  [(لاطب نبا نع)
 : رامثلا عيب هب زوجب ام. - دك

 ّْ اهمكح  اهبيط دعب رامثلا عيمج نأ ىلع هب ب عوطقما نقيا عامجإلا حص

 + [1 6الالم] هب رمَتلا عيب زوجي ام مكح وه ؛ هب عابت اميف

 (1ةوك -كلهول - 5ه0م)

 بيبزلاب بنعلا عيب - 7

 [40/4ش] . بيبزلاب بنعلا عيب ميرحت ىلع اوعمجأ
 عرزلاو ةرمثلا ينج ةقفن - 4

 ءرجسشلا عطقو , عرزلا داصح نإف ءرجشلا ىلع ةرمث وأ «ًاعرز ىرتشا نم
 ' . مالعي فالخ الب , دمحأو « يعفاشلاو ؛ ةفينح يبأ بهذم وهو « يرتشملا ىلع

 . م6 5؟/؟ي]

 عيبملا رمثلا كاله - 8

 . ةحئاحجلا نم اهلك"تملس اذإ رامثلا عيب ةحص ىلع اوقفتا
 : ةحئاج « ةيوامس ةفآ لكو ؛ طحقلاو « دربلا نأ يف فالخ الو

 : نع اهتلازإو ءاهل يرتشملا مض دعب رامثلا باصأ ام نأ ىلع اوقفتاو

 ١ ١ 188/9ب م8كرم] . فالخ هيفف كلذ لبق امأ . هنم دنإف . ضرألاو ءرجشلا

 ٠ . [١الال/هن دمك

 ٍْ 0 كم



 ةعيب

 تانيب

 . نيميع ةماسق « ةداهش « ةمجرت «رارقإ :ر

 ءاضق :َر

 ةنيبلا ميدقتب فلكملا نم - م

 ””ام] . هيلع ىعدملا ىلع نيميلاو « ىعدملا ىلع ةنيبلا نأ ىلع اوعمجأ

 . 847ه كك 1١ /هت

 ةنيب نم ىوعدلل دب ال - ١"

 . قدصي ال ةياصولا يعدم نأ ىلع عامجإلا نإ

 « ةلماك ةنيب امهنم لك ىلع مدقو . نيببس ىلإ ًافيضم « نيلام ىعدا نمو

 [17/ه , 797/4 ح] . اعامجإ اتبث

 ىوعدلا هب تتبئام - ىال؟' '

 رارقإلابو « '"يعدملا نيمي عم نيدهاش ةداهشب مكحلا بوجو ىلع اوقفتا
 ملو ء يضاقلا سلجم يف ناك اذإ هلطبي ام وأ « ءانثتسا هب لصتي ال يذلا

 دنع نالدع هب دهشو « هناويد يف يضاقلا هنبثأ وأ « هدنع راكنإ همدقت نكي

 . ىضاقلا كلذ

 . ناميألاب لمعلا ىلع قافتإلا نإو

 يف كلذب مكحي الو ء يمدآل ضحم قح يف نيميو , دهاشب مكحيو

 10 حا١٠/17ي مكعملا هءرم].عامجإلا هيلعو . صاصقلاو « دحلا

 . م١ لكن

 دب ال : لاق هنإف « ىليل يبآ نبا الإ « يعدملا نيمي ريغ نم نيدهاشلاب بجي مكحلا نآ ىلع قفتم لكلا "')
 .[488/7بإ . هنيمي نم

-#.84- 



 ٍْ عاضبألا قوعد يف تانيبلا ةقد -
 . هيلعو « لاومألا نم تابئإلا يف طايتحالاب ىسلوأ عاضبألا نإ

 . [(يوونلا نع) 81/86 (يوونلا نع) 1١6١ /7ف 771/7/ش] عامجإلا

 نضيقلاب ةنيبلا حيجرت -
 ١ ةنيبلا ماقأو « لجر اهاعداف « لجر دي يف ةمأ تناك ول هنأ ىلع اوعمجأ

 ' هنأ ةنينلا رخآلا ماقأو « هريغ اثراو هل نوملعي الو تام هنأو 0 هيبأل 'تناك اهنأ
 ْ . يرتشملل اهب ىضقُي هنإف « نمشلا هدقنو ءرانيد ةئمب اذه نم اهارتشا

 ا ىرمغعلاو ؛ لَحتلاو« ةيطعلاو « ةبهلاو « ةقدصلا يف ًاضيأ كلذك اوعمجأو

 ْ 0 . [14 - ”9ام] . ةضوبقم تناك اذإ
 0 ركذملا لوق لبقي ىتم -
 ةدانيزلا ركنمل كلذكو . ًاعامجإ هخسف وأ , هعوقو ركنمل دقعلا يف لوقلا نإ

 1 . 188/40 411/9 ح] . فالخ الب هناصقن وأ  لثملا رهم ىلع

 -.١ط-







 بيدات

 بدأ:ر |

 ةراجت

 قسافلا رجاتلا وه نم - "<

 وه يذلا ريغب هحدمو « عيبلا دنع ىرتش ما ام نمث يف رجاتلا بذك اذإ

 ؛ هنم هعيبي ام هنم عئابلل هلعف نم كلذب ًاعداخخم , يرتشي ام ءارش دنع مذو ؛ هيف

 وأ ؛ يرتشي ثي ام ىلع اهب فلح نإ نيمي يف رجفو « هنم يرتشي يب ام هنم يرتشملاو

 كلذف « هل بجي ال ام هنم ذخأف « هل بجو ام هنم نزتا نم ملظو « عيبي عيبي ب ام ىلع

 نيعباتلاو « ةباحصلا نم فلسلا ةعامج لوق وهو . قاسفلا راجفلا نم كش ال

 . 010١| - ه0/ه ه] . كلذ قحتسي هنأ

 ةاكز ةراجتلا يف - :

 ةراجتلا ضورع ةاكز : ر

 كرتشملا لاملاب راهتالا -

 ةقيلدلا

 ست
 سسجتلاب نامألا ضقن -

(445) 

 سسجتلاب ةمذلا دقع ضقن -

 (1هالث)

 ءاملعلا رثكأ دنع رزعي افإو . عامجإلاب همد حابي ال ملسملا سوساجلا نإ

 . [(يواحطلا نع) 551/1؟ف]
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 ْ ش يبرحلا سوساحللا ةبوقع -
 ْ 111/5ف ©77/1ش] . نيملسملا عامجإب لتقي رفاكلا يب رجلا سوساجلا

 . [(يوونلا نع) 8/8 (يوونلا نع

0 
 فقو

 ْ ميكحتلا مكح- 6
 ْ الإ هيف فلاخي ملو ٠ نيملسملا رومأ يف ميكحتلا زاوج ىلع ءاملعلا عمجأ

 1 : |7387 ميكحتلا يلع ىلع اوركنأ مهنإف ٠ جراوخلا

 نيجوزلا نيب ميكحتلا -
 ٍْ قيرفت : ر

 مالس:ر
 '  دجسملاةيحت

 دجسملا ةيحت ةالص :ر

 ينعت
 ءاجنتسا : ر

 يوادت

 ءاود

 ريبدت

 زيبا مكح ا

 قيل 'ياككرم 581/6بإ ريبذتلا زوج ىلع نوملسملا عمج
 .|ةل/كن ه/؛ ح (يبطرقلا نع ه) 774/4ف ججأ
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 ريب دتلا قح هل نم - 4١

 مات نوكي نأ , هكولم رَّدُي نأ ديري يذلا ديسلا طورش نم نأ ىلع اوقفتا

 ضرم يف مأ , ةحصلا لاح يف كلذ ناكأ ءاوس « هيلع روجحم ريغ « كلملا

 . ءاوس لجرلاو « ةأرملا « توملا ١

 . لطاب كلاملا ريغو ءهوتعملا ديسلا ريبدت نأب اولاق مهنإق « هيلعو 1

 1١9/4[. حج ١؟4رم 3١/1 خ ؟87/؟ب]

 ريب دتلا لبقي نم - "89 ش

 « ةيدوبغلا حيحص , دبع لك وه ريبدتلا دقع بقي يذلا نأ ىلع اوقفتا

 . هضعب مأ « هلك هكلمأ ءاوس « هدّيس ىلع قَبْعَي سيل

 . ملعي فالخ الب حيحص بتاكملا ريبدت نإو

 هلام ثلث في ملو « هتوم ضرم يق هربدف « دبع نم ًاءزج كلم نمو

 587/؟بإ] . فالخ الب دببعلا نم هبيصن الإ قتعي مل « كيرشلا بيصن ةميقب

 .|م742 4/١ ي

 دبع نم لماحلا ةمألا ريب دت - <48

 . زئاج دبعلا اهجوز نم ةيراجلا ريبدت نإ

 نم رهشأ ةتس نم لقأل « دلوب تءاجف « اهنطب يف امو , اهديس اهريد نإو

 تعمجأ كلذ لك ىلعو ًاعيمج ناربدم دلولاو يهف « « اهنطب يف امو « اهريد موي

 .[11/8خ] ناو وهسلا هيلع زوجي ال يتلا ةجحلا

 تنأوأ ءرّبَدَم تنأ :هديس هل لوقي نأ وه دبعلا ريبدت نأ ىلع اوقفتا

 اموأ« يتوم دعب وأ « تسم ىتم وأ تم اذإ رح تنأ وأ ءررحم تنأ وأ ؛ قيتع

 سيلف « رح تنأف « يضرم نم تم وأ « يرفس نم تمدق نإ : لاق ولو

 . فالخ الب ربدمب 3

 -ه0١-



 / ؟/١خ 157رم] . عامجإب كلذ همزلي مل« ينريد : هديبسل دبعلا لاق ولو
 1 . [١٠447/1ي 7ه1/7ب 74464- 74415 (يعفاشلا نع)'
 ريب دتلا رثأ - 86

 ' ,دبعلا نع هكلم ةلازإب «ًاضقن كلذ هريبدتل ثدحي مل مث «هدبع هربد نم
 1 مللو « تام مث « رب موي هلام يف فرضتلا زئاج « افلكم ناكو « هريبدتب عجري ملو
 ةفنيق .عيمج نع نيدلا ءاضق دعب هلام ثلث زجعي نيد تام موي هيلع دحأل نكي
 || ذانقنإو « هنيد ءاضق دعب , ةكرتلا ثلث رصقي هلام يف ةينصو هل نكت ملو , دبعلا
 | نإف« ةكرتلا ثلث هلمتحي دبعلا ناكو , دبعلا ةميق عيمج نع ؛ ةزئاجلا هاياصو
 ' ةجحلا ثعمجأ هيلعو . هتافو دعب رح . هتايح يف هديس هربد يذلا « دبعلا اذه
 ا هبنإ :رفزو . ثيللاو ء عدجألا نب قورسمو « يبعشلا لاقؤ . اهفالخ زوجي ال يتلا '
 ! 085/95 #15رم 1501701/1خ] . ثلثلا نماال لاملا عيمج نم قتعي
 . [(هريغو ؛ يبطرقلا نع) 784/4ف (رذنملا نبا نع) 409 47/٠١ ١ ي ١١ام

 ريدا دبعلا قتع -
 قتع :ر
 ربدملا ءالو -

 ءالوثر

 هماكحأ يف قيقر ربدملا - 7

 ء هماكحأ رئاسو , هعيبو , هتداهشو , هقالطو . هدودح يف ريدملا ماكحأ نإ
 00 . فالح الب دبعلا ماكحأ يه

 ىنتم هنم هلام عزتني نأ هلو: ةمدخلا بدلا ىلع ديسلل نأ ىلع اوقفتا دقو
 ' . كلذ هل هركي ًافوخم ًاضرم ديسلا ,ضرم ىتم : كلام لاقو « ءاش

 . يرهزلا ههرك دقو« ”عامجإلاب ةرسبَدُملا هتمأ ءطو ديسللو
 (دمحأ نع) 40//١٠ي (ضعبلا نع) 101م 1/:7خ 584 :787/6ب]
 : 1 |١؟"ام 164/87ش

 : [1601م] . اهبرقت ال : لاق رمع نآل « حصي ملأ"

 دكا



 ةرب دملا حاكنإ - م :

 . [08/» ح] . ًاعامجإ حاكنلا ىلع ةريدملا ربيت
 ربدملا ةيانج - "م4

 . ًاقافتا رسوملا هديس ىلعف . هيف صاصق ال ام ربدملا فرتقا اذإ
 .|!"؟/هحإ

 ربدملا ةمدخ عيب - 584
 ؟١/1خ] . ررغلا عويب نم هنأل . ةجحلا عامجإب زوجي ال ريدا ةمدخ عيب

 [مهدككشل

 ربدملا راجئتس |- 4

 رئاج 0 هتمدخ ى ماع ضوعلا ءاطعإب كلذو. ةمدخلل ربدملا راجئتسا

 مما ةجحلا عامجإب

 ةرب دملا دلو عيب - 594

 الب هعيب زوجي « ريبدتلا لبق « اهديس ريغ نم هب تلمح يذلا « ةّيَدلا دلو

 [661٠١م]. فالح

 اهدلوب ةمألا ريب دت رثأ - 47

 الب « ةربدملا همأ عبتي ال «ريبدتلا لبق دلو يذلا دلولا نإ - ١
 . ملعي فالخ

 «ريبدتلا نيح هب ًالماح همأ تناكو « ريبدتلا دعب دلو يذلا دلولا امأ - ؟

 اذهف « ريبدتلا نيح نم رهشأ ةتس نم لقأل هب يتأت نأب كلذ ملعيو

 . فالخ الب ريبدتلا يف اهعم لخدي

 «ريبدتلا يف همأ عبتي اذهف «ريبدتلا دعب هب تلمح يذلا دلولا امأ -

 .هرمع لوقوهو . ديسلا تومب قتعلا يف اهمكحك همكح نوكيو

 فرعي الو « رصع نباو سابع نباو  ديزو «رباجو ؛ يلعو , نامثعو

 104- ١١/407ي]. اعامجإ ناكف . فلاخم ةباحصلا يف مهل

 . [(ضعبلا نع) 667١م

 ٠ [1967م]. 5 هللا لوسر نود دحأ يف ةجح ال" .

 م 5197 -



 0 هدلوب بألا ريب دت رثأ- 4
 , .(569) "ملعي فالخ الب هبمأ مكح همكح ربدملا دبعلا دلو

 . [؛ةه/١٠ي]
 هسفن ربدملا ءارش - 4

 ..[؟081/] . ملعي فالخ الب هديس نم هسفن يرتشي نأ ربدملل

 ١ ديسلا ة ةثرو ىلع ريبدتلا ءاعدأ - 6

 . فالخ رغب ةحيحص ديسلا ةثرو ىلع دبعلا نم ريبدتلا ىوعد نإ

 0 458/١ ي]
 ريبدتلا ىلع ةئيبلا -53و5

 ا ؛ نادهابش هتاثإل لقي ءاهب هل مك ريبدتلا ىلع هي دعل ناك نإ

 1 انسدللا فالخ الي . نالدع

 ةيكذت

 ةاكذ :ر

 حييوارت
 ' حيوارتلا ةالص :ر

 00 ةمجرت
 ' ةمجرتلا توبث - "917

 ..[١رم] . نيلدع نيدهاشب ةمجرتلا لوبق ىلع اوعمجأ
 نآرقلا ةمجرت -

 م14

 ةكرت

 ةثرولا نيب ةكرتلا عيزوت ةيفيك -
 ثيراوم : ل

 . (5143) . ةيرحلاو « قرلا.يف همآ عبتي دلولا نآل (”

-91١8- 



 ثراولل ةكرتلا لح -

 ملو « مارح مأ « لالخ نمأ « هثروم هبسك نيأ نم ملعي ملو « ًالام ثرو نم
 . [9//5817ع] . ءاملعلا عامجإب لالح وهف « هزي ةمالع هل نكت

 ةكرتلا ةثرولا قحتسي ىتم - 8

 ؛ ةبجاولا سانلا نويد ءاقو دعب الإ نوكي ال ثاريملا نأ ىلع اوقفتا

 8 . ةزئاجلا ةيصولاو

 ١١١رم]. عامجإلاب ةئرولا نيب عزوت هتكرت عيمج نإف « صوي مل نمو
 . [؟ا/ه/هن :١٠58/1ياه ١-٠١15 ؟هوحك ؟ةح/كت

 هضبق لبق ثوروملاب فرصتلا - .
 (ماا

 صاصقلا ثيروت .-

 (م9)

 ةكرتلا نم ةيدلا -

 (1هؤو)

 ةكرتلا يف نيدلا لوخد -

 ( مم

 ةكرتلا نم كولمملا ناويحلا -

0045 

 ثروت ال فقولا ضرألا -

 (؛؛540)

 يرصس
 يرستلا مكح -

 نكت ملام  لماح ريغ وأ ًالماح « هتمأ أطي نأ ديسلل حابي هنأ ىلع اوقفتا.
 وه وأ « مرَحُم وه وأ: ةمرحم يه وأ . مئاص وه وأ ٠ ةمئاص وأ  ءاسفن وأ ًاضئاح

 -اآا؟ةه-



 / 15رم]. قافتالاب بجي ال ءطولا اذهو . . ةفكتعم يه وأ  فكتعم
 [7/5١١ش هدال/١٠ي

 ءطولاب :الإ نوكي ال يرستلا- ١

 1 يدق هطولاب الإ ًاشارف ريصت ال ةمآلا نأ ىلع نوقفتم لكلا
 ْ .[144١/ثح

 اهب يرستلا حابي نم - 7
 | نأ « هيلع: روجحملا ريغ « ملسملا « لقاعلا , غلابلا ءرحلا ءرملل نأ ىلع اوعمجأ

 « ةبارقلا نم نهيف نكي مل ام . نهأطيو ء بحأ ام تاملسملا ءامإلا نم ىرستي

 ' « لجأ ىلإ ٍتاقتعم نكي مل امو « رئارح لا نم مرحي ام« ةرهاصملا وأ , ةعاضرلا وأ

 ٍ الو ريغ دحأل طر الو كلم نهيق نكي ملامو. تارّبدُم نكي مل امو

 وأ.« ثارينم وأ ء قبح نم ضرع وأ . ةبه نم قحب نهكلم اذإ « ضْرَف نم تناك
 . [؟9رم] . برحلا لهأ نم برحلا راد يف ال « مالسإلا نضرأ يف حيحص عايتبا

 ' يرستلا بلطب ةمآلا قح -
 (لكمك)

 ةمرحملا ةمألا ءطو حابي ىتم - ٠١
 ريشي اهأطي نأ اهديسل نإف « اهمارحإ نم تلح اذإ ةمرحُلا ةمألا نإ

 : . 18/8 فالخ الب ءاربتسا

 ْ لماخلا ةمألا ءطو -4

 . لالح حيحص هجوب هنم لماحلا .هتمأ لجرلا ءظو نأ ىلع اوقفتا

 . . اهتبقر كلم نإو ء اهدلو هقحلي ال يتلا لماحلا ءطو مرحي هنأ ىلعو

 ١ نب هللا دبع لوق وهو رح اهنينجف « هزيغ نم ًالماح هل ةمأ ءطو نمو
 . [44/4ت 580١م ال١ رم] . ةباحصلا نم فلاخم هل فرعي الو ءورمع

 ا ' ةبتاكملا هتمأ ديسلا ءطو -

 ْ (مالهم)

 تالالءس



 اهجوز ةافول ةدّتعملا هتمأ ديسلا ءطو -

(56:0): 
 ةملسملا ريغب يرستلا

 ءحابم نيميلا كلمب ةيباتكلا ةمألا ءطو نأ ىلع اوقفتا - ١

 . نسحلا ههركو

 لهأ قافتاب نهؤطو حابي الق « مهوحنو « سوجملا نم ءامإلا امأ - ؟
 . دودرم ذاش لوق وهو . كلذ ةحابإب سواطو . دهاجم لاقو . ''ملعلا
 ة/1 ب 1114 - 111مل - ؟1ت- ؟ 16 ك1 ابمإ]

 [هم١8 ةالإالي

 مهمل

 ةجوزملا هتمأب ديسلا عاتمتسا -5

 [؟؟/7ي] . فالخ الب اهب عاتمتسالا هيلع مرح هتمأ جوز نم 1

 بسنلا نم اهب يرستلا مرحي نم - /٠ا/
 نيميلا كلمب ةمألا ءطو لحي ال هنأ يف نيملسملا نم دحأ نيب فالخ ال

 « ةمعوأ ءتسخأ تنب وأ «خأ تنب وأ « ًاتخأ وأ « أتنب وأ ء ةدج وأ « اَمَأ تناك نإ '
 .|[/- ةكرم ١مهدم] ةلاخخ وأ

 (ماوك)

 بسنلا نم ةمّرحملا ةمألا ءطو -4
 هيلعف « اهئطوو « هيلع قتعت نم« « بسنلا نم هيلع ةّمرحم ةمأ ىرتشا نم

 [18/9ي] . ملعي فالخ الب ىنزلا دح

 ةرهاصملاب اهب يرستلا مرحي نم -4
 نمل ًامرَحُم ربتعيو , ةرهاصملا ميرحت هب قلعتي نيميلا كلم يف ءطولا نإ

 . عامجإلاب هيلع تمرح

 الول نهتحابإ يف رهاظ اذهو . نهوبنتجا مهنآ انغلبي ملف ء سوجم مهو « سراف ايابس ةباحصلا ذخآ 20
 . |[48 - ها//ا/ي] . هفالخ ىلع ملعلا لهآ قافتا

 -١؟[؟ -



 ! ءاوس. نبالا وأ ءدجلا وأ ء بالا .اهثطو يتلا ةمألا ءطو مرحي هنإف هيلغو
 « نسسحلاو « سواطو « ءاطع لوق وهو . كلملا ةهبشب مأ « نيميلا كلمب اهتئطو ناكأ

 روث يبأو , ديبع يبأو , يعازوألاو ٠ يروثلاو « ةداتقو « لوحكمو « نيريس نباو
 . مهفالخ مهدحأ نع ظفحي الو « يأزلا باحصأو

 ' .:نيملسلا نيب فالخ الب ء تدعب نإو  اهتدج وأ ..ةمألا مأ ءطو مرحيو

 ! . ةكرتشملا ةمآلا ءطو وأ« دساف ءارش يف ءطولا وهو  ةهبشب ءطولا نإو
 ْ . حابملا ءطولاب هقلعتك ء عامجإلاب ةرهاصملا ميرحت هب قلعتي

 ْ . ملعي فالخ الب ًاهرحت رشنت ال ةمألاب ةولخلا نإو

 ءاهلوصفوي اهلوصأ ءطو ميرحت بجوي ال كلذ نإف ةبقرلا كلم درجم امأ

 / 1801 1808م (رذسنملا نسبا نسع) 44240 ؟//ي]: عامجإلا هيلعو

 . 21/5 71/5ب

 عاضرلا نم اهب يرستلا مرحي نم ٠-
 ا ننم تمخألاو , نيسيلا كلم نم ةعاضرلا نم مألاب يرستلا ميرحت نإ

 الا . [16017م] . هيلع قفتم نيميلا كلم نم :ةعاضرلا

 ١:00 مصفك)

 يزستلاب امهنيب عمجلا مرحي نم ١-
 اهتلاخو : ةمألا نيبو ؛ اهتمعو ةمآلا نيبو ءاهتخأو ء ةمألا نيب عمجلا

 ':. ةعيشلا دنع حابمو , ”ةقاك ءاملعلا دنغ مارح نيميلا كلمب ءطولا يف

 ننع ىلوألا جرتخي ىتح . ىرسخألا ءطو هل نكي مل امهادحإ ئيطو نإف
 ٠ ىبتمف , اهيف عوجر ال ةبهوأ , قتع وأ  ذفان عيبك « هيف عوجر ال اجارخإ هكلم
 7450728١-54904 - ١ - الؤأام 177/16ش] . اعامجإ ىلوألا هل تلح لعف

 |1955 هر اللا 114

 ' دقعنا هنا عامجإلا نمكلو . دوعسم نباو « يلعو «.نامشع دنع زئاج ءطولا يف:نيتمألا نيتخالا نيب عمجلا (')
 . 1156/6 ح] . ميرحتلا ىلع كلذ دعب

-9995- 



 عرفلاو ء لصألا ةمأب يرستلا

 نباللو . هدول ةكولمملا ةمألا ءطو بألل نأ ىلع نوملسملا عمجأ

 . ًاعامجإ هيبأ ةمأ حاكنتسا

 ريستت >7 بألا اهئطو يتلا نبالا ةمأ وأ 3 نبالا اهئطو يتلا بالا ةمأ تإو

 . ًاعامجإ دلو مأ ةدالولاب

 . ًاعامجإ ئطو يذلا نم تباث دلولا بسن نإو

 « هنبا ىلع تمرح « لبق وأ ء سملف , ةمأ ىرتشا نم نأ ىلع اوعمجأ دقو
 . [/ةام 177/5 حج 150/4 ط] . هيبأو

 ةكرتشملا ةيراحجا ءطو - 7

 لذ! لحي ال هنأ ءًادعاصف , ناكلام اهل يتلا مألا نأ ىلع اوممجأ

 الب رزعي اهثطو نإف . اهتروع ةيؤر الو ء اهب ذذلتلا الو , اهؤطو امهنم دحاول
 .[8/١11-ج 4 08/4ف ١٠1/١411يوا ,تةرم] . فالخ

 ميلستلا لبق ةيراجلا ءطو -4

 رهم الو ؛ هيلع دحال يرتشملل اهميلست لبق اهئطو مث . ةمأ عاب نم

 |[ هدرلجإا ًاعامجإ

 رايخلا ةدم يف ةيراجلا يرتشملا ءطو -6

 «رايخلا مايأ يضقنت ىتح « رايخلاب ةارتشملا ةيراجلا ءطو زوجي ال

 ءهدحو عئابلل مأ ء يرتشمللو . عئابلل رايخلا ناكأ ءاوس ءاهيف دقعلا مزليف

 . عامجإلا هيلعو

 دق هنأب اوفلتخي مل مهنإف ,رايخلا مايأ يف اهتطو مث « عئابلل رايخلا ناك نإف
 . [215/7ي 5١ 471-؟5861ك] . عيبلا ضقن راتخاو . هكلم ىلإ هلعفب اهعجترا

 دساف عيبب ةارتشملا ةيراجلا ءطو -

 . عامجإلاب اهؤطو يرتشملل حابي ال دساف عيبب ةضوبقملا ةيراجلا نإ

 .[١4؟/4ع]

 دم



 : ةنوهرملا ةمألا نهارلا ءطو - 7

 نإف « ةنوهرملا هتمأ ءطو نم نهارلا عنم نهترملل نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ

 .٠ فالخ الب نهترملل ءيش الو « نهرلا نم تجرح نهترملا نذإب اهئطو

 الب ءاربتسا ريسغب اهؤطو نهارلل لح دقف « نهرلا نم ْتَّكُف نإ امأ
 0060 : . [(رذنملا نبا نع) 118/8532 7765/4ي] . فالخ

 ةنوهرملا ةمألل نهترملا ءطو -

1) 

 : ْ طقف اهجرف بوهوملا ةمألا ءطو -

 ؛ ةمأ قادص ريغب أطي نأ دحأل زوجي ال هنأ ىلع نيملسملا ءاملع عمجأ
 .. [179/4ف 7 ها/ك] . اهتبقر نود اهجرف:هل بهو

 : ءطولل ةيراجلا ةراعإ - نو

 . [44رم] . لحت ال ءطولل يراوجلا ةّيراع نأ ىلع اوقفتا

 : ةرجافلا ةمألا ءطو -

 ١ يذلو٠ هيلع عمجم اذهو اهؤطو هيلع مرح روجفلا هتيراج نم ملع نم

 نبا نع) 77/7ي] . كلذب صيخرتلا بيسملا نب ديعسو « سابع نبا نع
 أ ٠١ [860/8 حج (نبلا دبع

 ةجوزلاو ةمألل مسقلا -

04 

 ةمآلا نع لْزَعْلا -0

 1 501/4ف دينا اهنذإ ريغب عامجإلاب زئاج ةيرسبلا ةمآلا نع لزعلا

 ْ . [40/9 ح (رجح نبا نع) 199/5ن

 ! ءاربتسالا مكح ا

 . دواد فالخب ةربع الو . عامجإلاب بجأو ةارتشملا ةمألا ءاربتسأ

 - 9غ -



 « زئاج ريغ ءاربتسالل لدع دنع ةيراجلا عضو نأ ىلع اوعمجأ دقو

 . كلام ًافالخ

 ال ذإ ًاقافتا نهعيبل ءاربتسا الف  ةجّوزملاو , ةدتعملاو . لماحلا ةمآلا امأو

 . [1919957ك 11١1م 119 178/88 ح] . هل بجوم

 لماحلا ريغ ةمألا ءاربتسا - 75

 « بيث وأ تناك ًاركب « ًاحيحص ءارش ةيراج ىرتشا نم نأ ىلع اوقفتا .

 تناك نإ . هكلم نم رهشأ ةثالث تمتأ وأ . ضيحت نم تناك نإ ء هدنع تضاحف

 . كلذ دعب اهؤطو هلف « لمحب َبرَتَسِت ملو « ضيحت ال نم
 اذإ اهضيح عفتراف . ضيحت نم يهو « اهارتشا اذإ هنأ ىلع اوقفناو

 لبق ضيحت نأ الإ ءاهؤطو هل لحي نيماع دعب هنأ « لَمَح ةّبير ريغ نماهأر بتسا

 . [(يدهملا نع) "08/5ن 9-79/رم] . اهب رهظ ناك نإ ًالمَح عضت وأ ء كلذ

 ريغلا نم لماحلا ةمألا ءاربتسا -4

 هل سيلف « ًاحيحص أكلم هكلم ريغ نم ًالماح ةمأ كلم نم نأ ىلع اوقفتا

 9/8١٠ي الؤرم] . فالخ الب عضولاب متي اهءاربتسا نأل « عضت ىتح اهؤطو

 .|؟؟99؟ك ١١٠ام

 اه ديس تام يتلا ةمألا ءاربتسا - 6

 ةدع ال ءاهؤطي ناك يذلا ؛ اهديس تام اذإ ةمألا نأ يف فالخال

 . [15/75ب ؟ا/١417ك] . ةضيحب ءاربتسا عيمجلا دنع اهيلع امنإو , اهيلع

 ديسلا ةافول ةمألا دادح -

 ةذفإ

 مسار
 - 755ه



 ًءوضولا دنع ةيمستلا -

 (ةلوم)

 . مميتلا دنع ةيمستلا -

 ! و0

 ةيكذتلا دنع ةيمستلا -

 . (6١؟ه)

 ةيحضألا حبذ دنع ةيمستلا -

 , (؟ةث)

 ' ديصلا دتع ةيمستلا -

 : ةهكنف)

 . لكألا ىلع ةيمستلا -
(84) 

 ريوصت

 روص :ر

 عوطت
 عوطتلا ةالص : ر

 مايص :ر

 ! ريزعت
 :: ريزعتلا مكحح - 7

 . 151١/9 ح] . ريزعتلا ةلمج ىلت دقعنم عامجإلا

 ١ ريرزعتلا رادقم -

 . عامجإلاب دودحلا فلاخي ريزعتلا نإ
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 . رشع ىلإ ةَدّلِج نم هيف بجي هنأ ىلع اوقفتا دقو

 : عامجإلاب ددعلا يف ديزي نأ هل سيلو « ففخي نأو ؛ ددشي نأ ماماللو

 . [١؟5رم (ضعبلا نع) 17/١16ف]

 ريزعتلا ىلوتي نم - 774
 هدبع ريزعت ديسللو . ءايشألا ضعب يف رزعي نأ مامإلل نأ ىلع اوعمجأ

 . ةمدخلا نع درمتلاك « ديسلا سفنب وأ . قلخلا وأ ء ىلاعت هللا قحب قلعتي اميف

 . [١1؟/ه ح ١؟هام] . عامجإلا هيلعو . بدألا ءوسو

 ريزعتلا ةادأ - 4

 ركني ملو ءرمع لعفل « ةردّلابو « ًاعامجإ طوسلاب ريزعتلا زوجي
 .|؟١ ١ /مج]

 ريزعتلا بجوي اميف ةعافشلا -

 نبا نع) ١١/7؟ف] . قافتالاب ةزئاج ريزعتلا يضتقي اميف ةعافشلا

 . [(هريغو ءربلا دبع
 لاملاب ةبوقعلا - ١"

 177/4نإ . "لاملاب ةبوقعلا خسن ىلع عامجإلا دقعنا

 . [(يلازغلاو « يواحطلا نع)
 قيرحتلاب ةبوقعلا - 7

 عامجإلاب ةعونمم . صاخسشألاو «رودلا قيرحتب نيملسملا ةبوقع
 ١[. 74/90 ؟؟8/95ش ١4١ رم 5/١٠٠ف]

0 

 ادمع ةالصلا رخؤي نم ريزعت -

7100 

 . فورعم الو ء تباثب سيل مالسإلا لوآ يف لاومآلاب تناك ةبوقعلا نوك نم هوعدا يذلا : يوونلا لاق
 ىلع عامجإلا لقن هنآ يوونلا نع ضعبلا ىكح دقو . خيراتلاب لهجلا عم ةلوبقم ريغ خسنلا ىوعدو

 . [51/4١نإ . هنع هانمدق ام فلاخخي وهو « خسنلا
 . [578/7نش] . قيرحتلاب ةميتغلا يف لاغلاو « ةعامجلا ةالص نع فلختملا ةبقاعم يف فلسلا فلتخا 0

 - آان



 ةكرتشملا ةيراما ءطو يف ريزعتلا -
 ةفردول]

 ةيبنجألاب ةولخلا ةبوقع -

)5714 

 قاحسلا ةبوقع -
 (و4)

 روزلا دهاش ةبوقع -

)514 

 تباث ىنزب فذقلا نم ريزعتلا -
(15) 

 تشلا نم ريزعتلا -
(1775) 

 دبعلا فذق نم ريزعتلا -
(4) 

 هوحنو . حالسلا لمح ةبوقع - !؟؟

 . [88١5م] . فالخخ الب ظوسلاو . فيدسلا لمح ىلع نجس ال

 ضيوعت
 نامض:ر

 قيرسفت
 ١ ةئعلل قيرفتلا -

 [(رذنما نبا نع) 01/؟ب]: عامجإلاب زئاج ةّنعلا ببسب قيرفتلا
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 ةئعلل قري ىتم - مه
 نأ دب « حاكتلا خسف هب قحتسيو « هب بيع وهف ايد لجرلا ناك اذ

 نياو « نامشعو « رمعو ٠ يلع لوق اذهو . اهب هلاح ملعيو « اهيف اهيف ربتحنُي ةدم حتمي

 ذشو ٠ راصمألا ءاهقف ىوتف هيلعو . مهل فلاخم الو « ةبعش نب ة ةريغملاو ؛ دوعسم

 . يلع نع كلذ يورو « هتأرمأ يهو « لجؤي ال : الاقف ؛ دوادو , ةّئيِيع نب مكحلا 1

 ل117 كككرالب مالارل - ؟ااوت]

(45:9) 

 ةئعلا يف لجألا ةدم -
 ذنم أدبت ةنس لجؤيف « كلذ تيثو , نيّنع اهجوز نأ ةأرملا تعدا اذإ

 نع يورو . ملعلا لهأ ةماع لوق وهو « ةباحصلا نيب ملعي فالح الب ءاعدالا

 كككرالي لاحت الام رهشأ ةرشع ًالجر لجأ هنأ ةعيبر نب ثراحلا

 . [(ربلا دبع نبا نع) 1
 ةدملا دعب قيرفتلا بلط تدفشف

 نأ الإ  ةنسلا مامت دعب هنأرماو « نيثعلا نيب قري ال هنأ ىلع اوعمجأ
 . ملل ىك] ٠ هراتختو 0 كلذ بلطت

 اهتوكس دعب ةنعلل قيرفتلاب ةجوزلا ةبلاطم - 8
 ةبلاطملا نع تتكسف « نينع اهجوز نأ لوخدلا دعب ةجوزلا تملع اذإ

 « ىوعدلا موي نم ةنس جوزلا لجؤيو « قحلا اهلف . كلذ دعب تبلاط مث , قيرفتلاب
 . |1754 -178/37ي] . فالتخا اذه يف ملعي الو

 ةبلاطملاب ةجوزلا قح طقسي ىتم -

 ءاضقنا دعب حاكنلا خسفب اهرايخ لطب نينعلا اهجوزب ةجوزلا تيضر ىتم
 . [179/17ي] . ملعي فالخ الب مكاحلا اهددح يتلا ةدملا

 مكحلا لبق ةنعلا لاوز -

 نأ لبق ةنعلا تبعذ اذإ نينعلا ةجوزل رايخ ال هنأ ىلع ءاهقفلا عمجأ

 . [1017/442] . هقارفب اهل ىضقي

-114- 



 قافنالا مدعل قيرفتلا -

(411) ْ 

 ْ 'نامكحلا ثعبي ىتم - ١/7

 دقف «لطبلا امهيأو ء قحملا امهيأ لهجو , نيجوزلا نيب راجش عقو ىتم
 . [١7رم 5//917-48ب] . نيمكحلا ثعب زاوج ىلع اوقفتا

 نيجوزلا نيب حلصلا 7

 . اههنيب قاقشلا فيخ اذإ نيجوزلا نيب حلصلا زاوج ىلع ةمئألا تعمجأ
 . [1؛37/ي]

 ا نيمكحلا ثعبي نم - 74

 ْ م0/:7قإ» نيمكحلا نوشعبي نيذلا مه ماكحلا نأ ىلع ء ءاملعلا عمجأ
 ١ 20 |  .[(لاطب نبا نع)
 نيمكحلا رايتخا - 5

 ٠ نم امفدحأ , نيجوزلا لهأ نم الإ نانوكي ال نيمكحلا نأ ىلع اوعمجأ
 حلصي نم امهلهأ نم دجوي ال نأ الإ « ةجوزلا, لبق نم رخآلاو , جوزلا لبق
 : ة0/" بأ: ميكحتلل حلصي ناك اذإ بناجألا نم نوكي نأ زوجيف ء« كلذل
 : . [(لاطب نبا نع) مم /4ف احل

 نيمكحلا دنع ,حالصإلا ةدازإ <2,ىى0

 . نيجوزلا نيب حالصإلا اذيري نأ يغبني نيمكحلا نأ ىلع ءاملعلا
 ا ٠ [(لاطب نبا نع) ب /4ف]

 ! نيمكحلا رارق - 45

 ليكوت ر زيغب رغب نيجوزلا نيب عمجلا يف نيمكحلا رارق ذافن ىلع ءاملعلا عمجأ
 ا 1 . [(لاطب نبا نع) ؟؟؟/4ف 48/5ب "ا 78ك] . نيجوزلا: نم

 نيمكحلا فالتخا - 741

 ْ در" امهلوق ذفني مل افلتخا اذإ نيمكحلا نأ ىلع ءاملعلا عمجأ
 - [(لاطب نبا نع) 7/94 ف ا

 دى



 ناعللا ببسب قيرفتلا -

 ناعل :َر

 ةدرلا ببسب قيرفتلا -

 (451؟)

 ريسسفت

 نآرق :ر

 سيهلفت ةث

 سيلفتلا مكح -4

 . [ه0/ه ح] . سيلفتلا زاوج ىلع عامجإلا ش

 سلفملا سبح -4

 «زيزعلا دبع نب رمع درفناو . نيدلاب سيبحي سلفملا نأ ىلع اوعمجأ

 . [4١١ام] . سبحي الو هلام مسقب ءلاقف

 سلفملا ىلع رجحلا - ٠
 رجح :ر
 رجلا لبق سلفملا فرصت -

 ءافو وأ ءرارقإ وأ ء ةبه وأ « عسيب نم « هيلع رجحلا لبق سلفملا فرصت نإ

 . عامجإإلاب ذفانو « زئاج , تافرصتلا نم كلذ ريغو « ءاقرفلا ضعب نيد
 . 3” /4ي ؟هذ/؟بإ

 رجحلا دعب سلفملا عربت - 6١

 هنم حصي ال« سلفلاب مكاحلا هيلع رجح يذلا « قرَْتْسْلا نيدلا اذ نإ
 . [(هريغو ةمادق نبا نع) 779/8ف] . عامجإلاب عربتلا

 7م



 هلهأو سلفملا ىلع قافنإلا -

 لوق يف بجاو هلام نم «راغصلا هدالوأو 2( هتجوزو ( سلفملا ىلع قافنإلا

 . دحأ نم ملعي فالخ الب دمحأو؛ « يغفاشلاو ؛ كلامو « ةفينح يبأ
 . [مةك/كي]

 ةبوقعلا بجوي اب سلفملا رارقإ -
 (1 1و(

 يرتشملا سالفإ دنع عئابلا قح -67

 ا « يرتشلا سلفأ مش ءهداشغ تنيقيو ء اسهنمث ضبقي ملو « ةعلس عاب نم

 . فالح الب اهب قحأ عئابلاف

 ْ قلعت نيكي مسل اذإ اهب عوجرلا عئابلف « سلفملا يرتشلا دنع تناك نإ مأ
 كلمي مل ريغلا قح اهب قلعت نإف « اهبهو وأ « يرتشملا اهنهر ول امك «ريغلا قح اهب
 : . ملعي فالخ الب عوجرلا عئابلا

 نم كردأ يذلا رادقملاب قحأ عئابلاف « ةعاسلا ضعب 'يرتشملا توق نإف
 . ءامرغلا ةوسأ وه : ءاطع لاقو . فالح الب هتعلس

 ام: نإف. يرتشملا سلفي نأ لبق , ةعاسلا نمث ضعب عئابلا ضبق نإو
 ْ ' . "ةباحصلا يف فلاخخم هل فرعي الو ؛ نامثع ىضق اذهبو . هل هضبق

 نم ةفئاط عئابلا دقنو « عيبملا ضنبق اذإ يرتشملا نأ ىلع اوعمجأ دقو
 قحأ هبل ةيقابلا ةفئاطلا كلتب نوكي ال عئابلا نإف ء يرتشملا سلفأ مث « « نمشلا
 100/4 ط خم 184/5ب ءاوس هيق مهو وه لب  ءامرغلا رئاس نم عيبملاب
 . [(رذنملا نبا نع) ؟47/هن (رذنملا نبا نع) 49/هف ؟85/4ي

 سلفم دنع هتعيدوب دولا قح -
) 

 . كلذ يف يلع نع لفتلا فيتخا هنآب بيجاو « ءامرغلا ةوسأ هنآ يلع نع يور امب بقعتم وهو (''
 .[؛5/هثف]

 ف



 لجؤملا نيدلا يف سالفإلا رثأ - 5

  هلجأ ىلإ كلذ نأ « لجأ ىلإ سلفملل نيد نم ناك ام نأ ىلع اوعمجأ

 . [4١١ام] . هسالفإب لحي ال

 ةلاقكلا يف ليفكلا سالفإ رثأ -

 (؟؛هح)

 ةلاوحلا يف هيلع لاحّملا سالفإ رثأ -

 م0

 سلفملا راسي ىلع ةنيبلا - هه

 . [87/ه ح] . ًاقافتا ةلوبقم سلفملا راسي ىلع ءامرغلا ةنيب نإ

 ماوعلا ديلقت - 7/6

 . [55١قح] . ماوعلا ديلقت كرت ىلع فلسلا عامجإ

 تيملا ديلقت - /ها/

 . [15١قح] . تيملا ديلقت ىلع عامجإلا

 ىلاعت هللا ةفرعم يف ديلقتلا

 . [87قح] . نمؤم ىلاعت هللا ةفرعم يف دلقملا نأ ىلع ةباحصلا عامجإ

 رافظألا ميلقت - 4

 ناديلاو « ةأرملاو لجرلا هيف ءاوسو « ةْنُس هنأ ىلع عمجم رافظألا ميلقت
 . 794764 ١١9/١ ١هالرم ؟١/45ع] . نالجرلاو

 مارحإلا يف رافظألا ميلقت -

)0051 

 م



 ميلقتلا نم ءوضولا -

(456:) 1 

 رسبكتلا
 ' ربكتلا مكح - لل

 ' . هيلع دايعولا ىلعو ؛ًالقعو عرش حييبق ربكتلا نأ ىلع عامجإلا

 . [4ةهرهح]

 : ناذألا يف ريبكتلا -

 (09؟)

 ةماقإلا يف ريبكتلا -'

 ْ هع(

 ةالصلا يف.ريبكتلا مكح - 7١

 « نيعباتلاو « ةباحصلا نم ةفاك ءاملعلا دنع ةبجاو مارحألا ةريبكت نإ - ١
 , « يرهزلاو « نسحلاو « بيسملا نب ديعس نع يكح امو . مهدعب نمف
 ْ . مهنع حصي هنأ ني ال ةئس اهنأ . يعازوألاو , مكحلاو « ةداتقو

 الإ نوكي ال ة ةالضلا ىف لوخدلا نأ ىلع اوعمجأ دقو

 ١ ْ . مارجإلا ةريبكتب
 كرت نإف . ةفاك ء ءاملعلا بهذم يف ةّنّس يهف , ىرخألا تاريبكتلا امأ - ؟

 ءًاوهس مأ « ًادمع هكرتأ ءاوس « ةحيحص هتالصو ؛ مثأي مل اهنمًائيش
 ١ نأ دمحأ نع يورو .' ”عامجإلا كلذ ىلعو . ًادمع هكرت ه هركي نكل
 : هيسنن نإو ؛ هتالص تلطبأ ًأدمع اهضعب كرت نإف « ةبجاو تاريبكتلا

 : 755/) ط؟4ام 909- 518/١ تْإ . وهسلل دجسيو ؛ لطبت مل

 ةاللصلا نآلطب يف فالخلاو . هلك بجي ريبكتلا نأ «رهاظلا لهأ ضعبو : ادمحا نع مدقت ام ءرظن هيف

 ا ”انمنكا اقباس اعامجإ ديري نأ الإ« « كلام بهذم يف تباث هكرتب

 دمع



 يبأ نع) 78: 780/7 ع و ال تىر5ش 17184 - 404 - هك

 . [(يواحطلا نع) ؟5/5١1ف (يدرواملاو . دماح

 ةالصلا يف ريبكتلا ةغيص - 77

 اهب دقعنتو ئزجت يهو «ربكأ هللا : ةالصلا يف ريبكتلا ةظفل

 . عامجإلاب ةالصلا

 دقعنت مل ءاهوحنو «ريبكلا هللا وأ.« مظعأ هللا وأ ء لَجأ هللا : لاق نإو :

 هب دَصَقِي ركذ لكب دقعنت : لاق هنإف « ةفينح ابأ الإ ةفاك ءاملعلا دنع هتالص

 هللا الإ هلإ الو هلل دمحلا , مظعأ هللا « لجأ هللا : هلوقك « ىلاعت هللا ميظعت
 «ربكأ ميحرلا ؛ لجأ ربكأ نمحرلا : هلوقك , ءاش هئامسأ يأبو , هللا ناحبسو ٠
 787 0784/9 ع "يا" ش] . اهوحنو « برلا وأ ء سودُسقلا وأ ء مظعأ وأ

 . [؛45 8ك 504/١ ي

 ةالصلا تاريبكت ددع - 767

 : يه تاريبكتلا نأ ىلع ةمألا تقفتا

 لك يف تاريبكت سمخ . ةريبكت نورشعو ناتنثا ةيعابرلا ةالصلا يف - ١

 « عوكرلل ةسماخلاو , امهنم نيتعقرلاو , نيتدجسلل عبرأ . ةعكر

 . لوألا دهشتلا نم مايقلا ةريبكتو « مارحإلا ةريبكتو
 تاريبكت نم طقس دقو« ةريبكت ةرشع عبس ةيئالثلا ةالصلا يف - ؟

 . سمخ نهو ةعكر تاريبكت ةيعابرلا
 ةريبكتو « نيتعكرلل ةريبكت ةرشع ىدحإ ةيئانثلا ةالصلا يف - *

 . "'مارحإلا

 «ريبج نسب ديعسو ؛ نليفس يبآ نب ةيواعم مهنم فلسلا نم تاعامج نع لقن دقف . لاق امك سيل
 يرصبلا نسحلاو ؛ باطخلا نب رمع نب هللا دبع نب ملاسو ؛ دمحم نب مساقلاو ءزيزعلا دبع نب رمعو
 دعب ءاملعلا قافتا دارأ هلعلو . اهدعب ربمكي الو: طقف مارحإلا ةريبكت الإ عرشي ال هنإ : اولاق مهنأ

 . [175/7ع] . فالخلا عفري فالخلا دعب عامجإلا نآب لوقي نم لوق ىلع ءانب نيعباتلا

 - مهاد



 ' ةدايز عرشت الو  ةدحاو مارحإلا ةريبكت نأ ىلع دقعنم عامجإلا نإو , اذه

 : . دودرم رهاظ أطخف «تاريبكت ثالث اهنأ نم:ةعيشلا نع يور امو . اهيلع
 . [(يوغبلا نع) 740/7ن (يوغبلا نع) 5542355 237754/9ع]

 ةالصلا يف تاريبكتلا عض ةاوم -4

 : ٠ يلوألا ةعكرلا يف الإ وكت ال مارحإلا ةريبكت نأ ئلع اوعمجأ - ١

 . عامجإلا هيلعو ؛رذع هل نكي مل ام « ًامئاق الإ ربكي الو ش

 : « مايقو « « ع فرو .ضفخ لك يف نوكت اهنإف « تاريبكتلا ةيقب امأو - 3

 ءودمح نمل هللا عمس : لوقي هنإف ٠ عوكرلا.نم عفرلا يف الإ . دوعقو

 ١ . قباس فالخ هيف ناك دقو . هيلع عمجم اذهو

 1 نم ملعلا لهأ هيلع ام اذهو . دوجسلاو . عوكرلل يؤهي وهو . يلصملا ربكيو

 1 . مهدعب نمو « ةباحصلا

 ! ين عرشي نيح لوألا دّهشتلا نم مايقلل ريبكتلا يف يّلصْلا عرشيو
 يورام الإ. ةفاك ءاملعلا بهذم هيلعو ؛ امئاق بصتني ىتح هدميو ؛ لاقتنالا

 1 يوتسي ىنتح دهشتلا نم مايقلل ربكي ال هنأ كلامو «زيزعلا دبع نب رمع نع

 ' «رثنملا نبا نع) 516 094/5ف 38١557/1ط ؟41 0541 - 50/1ت] ًامئاق

 . 198/١[ ح (يوونلاو

 ' ةزانججلا ةالص يف ريبكتلا -
 (؟443)

 وهسلا دوجس يف ريبكتلا -
 (لمقك)

 ةيحضألا حبذ دنع ريبكتلا -

(01) : 

 ةفرع موي لبق ريبكتلا - 8
 اي ةفرع موي لبق ربك ال هنأ ىلع اوعمجأ

 -؟م-



 رامجلا يمر دنع ريبكتلا -

 ١4

 نيديعلا يف ريبكتلا -

 نع يكح ام الإ« ةقاك ءاملعلا دتع بحتسم رطفلا ديع ريبكت نإ - ١

 ال هنأ ةفينح يبأ ننعو . همامإ ربكي نأ الإ ربكي ال هنأ سابع نبا

 مهنأ « دوادو «ريبزلا نب د ةورعو « بيسملا نب ديعس نعو . ًاقلطم ربكي

 . بحتسم « ىحضألا ىفو بجاو رطفلا ديع ىف ريبكتلا : اولاق

 . ةمألا عامجإب عورشم هنإف ىحضألا ديع يف ريبكنلا امأ - ؟

 رخآ نم رصعلا ةالص ىلإ ةفرع موي رجفلا ةالص نم ريبكتلا ةدم نوكتو
 . ةباحصلا عامجإ هيلعو « قيرشتلا مايأ

 « ةعامجلا ةالص يف ضئارفلا بيقع نوكي نيديعلا يف ريبكتلا نإو اذه

 ناكف ٠ ةباحصلا يف فلاخم امهل فرعي الو ءرمع نباو , دوعسم نبا لوق وهو

 رت لا ل ضف ل لا *//ةعإ. ًاعامجإ

 . [(يدهملا نع) ١5" /ن

 نب نكت

 نيفكتلا مكح - 51

 نكي مسام « نيملسلا عامجإب ضرف : ىثتأ وأ ءًاركذ تيل نيفكت نإ 1

 . سانلا رئاس نع طقس هب ماق نمف« عامجإلاب ةيافك ضرف وهو

 .|؟ تاكل 1441 /هع ,15١4 هكال 608م 7 رم ؟47/ه كت” 0/6ش]
 ديهشلا نيفكت -

 مملكه

 نافكألا ددع - 78

 . ًابجاو ًائيش نفكلا يف نوري ال مهلك ءاهقفلا

 دما



 'ندبلا عيمج رتسي دحاو بوث نم رثكأ نيفكتلا يف بجي ال كلذلو

 0 ال هنإف «ندبلا نم هتحت ام فصي ًادحاو ًابوث,ناك نإق . "”قافتالاب

 . عامجإلاب ئزجي
 0 0/8 ف١ 7ك مك. ًاعامجإ باوثأ ةغبس بحتسي الو

 . [(ىيحي نع) 58/4ن (نبلا دبع نبا نع) ٠

 ْ نفكلا نول -4

 هيلع عمجم وهو « ضنيبأ بوث يف نيفكتلا نوكي نأ بحتسي

 . [(يوونلا نع) ؟//4ن 750/4ش 11199 ك الت - الهر/ت]

 ٌرخخلاو « ريرحلاب نيفكتلا -
 : ةماع لوق اذهو « ةأرملاو لجرلل . ًاقلطم هوركم ٌرخلاو «ريرحلا يف نيفكتلا

 ' (رذنملا نبا نع) 557/4ش ١١1١882 ؟١امإ . ظفحي فالخ الب ءاملعلا

 . [(رذتلا نبا نع) 57/7؟ي

 طيخملاب نيفكتلا -

 . [1171١ك] . فئافللا طانخت ال' هنأ ىلع اوعمجأ

 سوبلم بوثب نيفكتلا - //"
 . [145/هش]: هيلع عمجم وهو « زئاج ةسوبلملا بايثلا يف نيفكتلا

 لجرلا بوغب ةأرملا نيفكت - ففي

 ا ؟/0ف]: لجرلا بوث يف ةأربملا نيسفكت زاوجإ ىلع قافتالا
 . [(لاطب نبا.نع) 5/4 (لاطب نبا نع)

 : نفكلا ةميق -

 ين لاما سأر نم يهو « عامجإلاب تيللا ةكرت نم ذخؤت نفكلا ةميق نإ

 نم نفكلا نأب ورمع نسب سالخ نع ةّذاش ةياور الإ" ل لأ عج لف

 . .[98/نإ . ضيب باوثأ ةثالث نافكالا لضفآ نآ ىلإ روهمجلا بهذ ©

 ' مدقي هنإف: لاما نيعب قلعتي ام رئاسو : ةاكزلا نم مهريغو « ةيعفاشلا هانثتسا ام قالطإلا 0

 . [9/8١١فإ . ايناج ادبع وآ « انوهرم ائيش ةكرتلا تناك ول امك « هريهجت ةنؤم نم هريغو ٠ نفكلا ىلع

 - 7م



 هنأ سواطو « يرهزلا نعو « ًاليلق ناك نإ « ثلثلا نم هنأ سواط نعو « ثلثلا

 . ارسعم ناك نإ « ثلثلا نم

 « لاملا تيب” نم مث « هتقفن هيلع بجت نمت ذخؤتف « لام تيملل نكي مل نإف

 ٠١6/5 ح (رذنملا نبا نع) 9/8١٠ف 44/5١ع] . عامجإلا كلذ ىلعو

 . [(رذنملا نبا نغ) ؟4/4ن

 2 يلكت

 فيلكتلا ردضم - الاله

 عون أ نم اهريغ الو « ميرحت الو. باقع الو . باوث لقعلاب تبغي تبثيال

 ةئسلا لهأ بهذم وهو . عرشلاب الإ ءاهريغ الو ؛ اهلك هذه تبثت الو « فيلكتلا

 , [”الال/١٠ش] ةلزتعملل ًافالخأ

 فلكملا وه نم - املك

 ' « ًالجر « لقاعلا « غلابلا ىلع بجت ماكحألاو « ضئارفلا نأ ىلع اوعمجأ
 . ةأرما وأ

 كمامإ. ملعلا لهأ دنع لمعلا اذه ىلعو . لقعي لقعي ىتح نونجما ىلعو , ظقيتسي

 .[؟7/1ن اش 55545 -11١ /هتا 1

 هوحنو . ركسب لقعلا لئاز فيلكت - ا/الا/

 رثؤي ال كلذف , تقو نود أتقو هلقع ليزي ًامرحم ءاود برش وأ ءركس نم
 لاوز لاح يف « تادابعلا نم هتاف ام ءاضق هيلعو « هنع فيلكتلا طاقسإ يف

 . ملعي فالخ الب هلقع

 ناكف ء الخ هننظي ًائيش برش وأ « هلقع لازف  ةجاحل ءاود برش نم امأ
 ريغ ركسلا لاح .يف وهف « ركسو « اهبرشف ؛ « رمخلا برش ىلع هرْكَأ وأ « ارمخ

 54/١" ي ؟مام]. فالخ الب لاحلا كلت يف هنم عقي اميف هيلع مث :[ الو ء. فلكم

 ش1١5/8ٌ|.

 مو



 هيلع ىمغملا فيلكت -
45 

 فيلكتلا ءازج - 7/8

 .[1/4قح] . رانلا وأ « ةنجلا قحتسي فلكملا نأ ىلع عامجإلا

 فيلكتلا هيفا طرتشي ال نامّضلا -

 (5ؤه)

 ةوالت

 1 ةوالتلا دوجس :َر

 ةيوست

 . ةبوتلا مكح - 4
 بيلا اهلك ةمألا عامجإب ضرف يصاعملا عيمج نم ةبوتلا نإ

 .[١٠/١17ش١6١قح

 ةبوتلا ةيفيك - ٠

 ١ نأ ىلع ؛ ةمزعلاو « عالقإلاو« مدنلاب نوكت يصاعملا عيمج نم ةبوتلا نإ

 . عامجإلا هيلعو . ىلاعت هللا رافغتساو « ًادبأ ةدوع ال

 - عواد



 نكي مل ءاهيلإ ةدوعلا ىلع مزعو ةيصعملا نع ملقي ملو « مدن نمف

 . قافتالاب ًابئات

 الا 4ك 88م]. قافتالاب ًابئات نوكي ال ىلاعت هللا ريغل ةيصعملا كرت نمو

 . [(يبطرقلا نع) م62 ١86/1ف

 ةبوتلاب طقست ال دودح - 8

 ةبوتلاب طقسي ال « برشلاو « ةقرسلاو « ىنزلا دح نأ ىلع عامجإلا

 .|؟١١/هحإ

 ةبوت دحلا ةماقإ -

 )01١5(

 ةبارحلا نم ةبوتلا -

 )11١١6(

 فذقلا نم ةبوتلا -

(0745) 

 اهنم باتي يتلا يصاعملا -7

 « ءرملا نيب يتلا يصاعملا عيمج نمو « رفكلا نم ةبوتلا لوبق ىلع اوقفتا

 ةَمّلُظَم سيل امبو « لام عفد ىلإ اهنم ةبوتلا يف ف جاتحي ال ام , ىلاعت هبرو

 . [491/11ف 11/5رم] ناسنإل

 دمعلا لتقلا يف ةبوتلا -

 (ملضك)

 ةدرلا يف ةبوتلا -

 (507؟)

 رفاكلا ةبوت -

011 
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 1 .٠ ةبوتلا تقو - /8
 ىلع ةبجاو « ةريبك وأ ٠ ةريغص . يصاعملا عيمج نم ةبوتلا نأ ىلع اوقفتا

 .. اهريخأت زوجي ال روفلا

 . ةنياعملاب ت تول ناسنإلا نقوي مل ام ةسوتلا لوبق ىلع اوقفتاو
 : ١[ إرم 955211076١ ش]

 ا ةيوتلا ئلاعت هللا لوبق - 4
 , وهو  ىلاعت هللا ىلع بجي ال؛ « اهطئارش تلمكتسا يتلا ةبوتلا لوبق

 ْ عاضجإلا هيلعو « ًالصضفو ؛ هنم امرك اهلبقي هناخبس هنكل « ء ةّنسلا لهأ بهذم
 لالا شآ. ةلزتعملل ًافالخ

 ةبوتلا رثأ - م6

 هللا قوقحب ةَقْلَعَيْلا بونذلا نم ًابئات كلذ ىلع تامو « هّبر دحو نم
 . ةئسلا لهأ قافتاب ةنجلا :لخد « ىلاعت

 نسابع نبا نع ءاج ام الإ . نيملسملا عامجإب رئابكلا مثإ طقست ةبوتلا نإو
 . ةصاخ لتاقلا ةبوت لوبق مدع يف

 . عامجإلا هيلعو , ناطلسلا ىلإ عفرلا دعب دحلا طقست ال ةبوتلا نأ الإ
 .[١ه8/ه ح 1/7/7 حكام ٠١/7

 ةبوتلا دعب ةيصعملا ةدواعم - 86

 2 .هنم بات يذلا بنذلا كلذ دواع مث « اهطورشب ةحيخحص ةبوت بات نم
 ًاقالخ سلا لأ بهذم يف هتبوت لطب ميلو « يناثلا بنذلا هيلع بتُك
 117/1١ ةلزتعملل

 ةاروت

 ةاروتلا فيرحت - م7

 فورا فأر ةاروتلا يف ذاولّنيو ءاوفرح دونهيلا نأ يف فالخ ال

 0 . [(يشكرزلا نع
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 ةاروتلاب لاغتشالا - /4

 445/1ف] . ”عامجإلاب زوجي ال « اهتباتكو « ةاروتلا يف رظنلاب لاغتشالا

 . [(يشكرزلا نع) - 45٠

 ةاروتلاب مزتلا نم رفك -
 (م)

 ةاروتلا ىلع فقولا -

(4474) 

 لكوت
 هللا ىلع لكوتلا دح -8

 عابتاو « ذفان هءاضق نأب ناقيإلاو « ىلاعت هب ةقثلا « هللا ىلع لكوتلا دح

 نم زرحلاو « برا مَا نم هنم دب ال اميف يعسلا يف و هَ

 ءاهقفلا ةماع هيلع ام اذهو « مالسلا مهيلع ءايبنألا هلعف امك « َوّدَعلا

 ٠ [(ضايع نع) 145/7١ش]

 مسسميت

 ةيعرش ةراهط مميتلا -

 (؟اابو)

 مميتلا مكحل -

 . [457/7ش ؟11/7؟ع١/5١37ي] . ةمألا عامجإب « زئاج « تباث مميتلا

 مميتلا ةيفيك - ١

 . عامجإلاب فيفخ حسم مّميتلا نإ

 نيخسرلا نم رصيو « نكمتي مل نم نيب قيرفتلا ةلآسملا هذه يف ىلوالاو . مالك الف « عامجإلا تبث نإ

 لقن كلذ ىلع لديو . زوجيف « خسارلا فالخب ؛ كلذ نم ءيش يف رظنلا هل زوجي الف « ناميإلا يف

 . مهباتك مع هنوجرختسي امب 86 دمحمب قيدصتلاب دوهيلا مهمازلإو « ةاروتلا نم اثيدحو ايدق ةمئالا

 . [١/450ف| . هيلع اودراوتو « هولعف امل هيف رظنلا زاوج مهداقتعا الولو

 - #”غ#-



 1 ؛ يديلاو  هجولا يف الإ نوكي ل ميلا نأ ىلع ةمألا تعمجأ دقو
 ءاضعألا نع مميتأ ءاوسو ؛ :ربكأ مأ ءرغصأ ثدح نع ناكأ ءاوس . امهل ةبرضب
 : . اهضعب مأ , اهلك

 . زوجي ال هدأو «مّميلا يف ُبَْوَتْسُي هجولا نأ ىلع نوملسلا عمجأ دقو
 ١ . "”هضعب حسم

 : . هيضراع تحت ام حسمي نأ مميتملا ىلع سيل هنأ ىلع اوعمجأو
 ْ دبب ال ءالشلا ديلا نأ ىلعو « نيققرمل ىلإ نيديلا حسم ىلع عامجإلا نإو

 : . مميتلا يف ة حسمت نأ

 .'ءاملعلا نم دجأ نم فالخ الب ؛ مزلي الق« « نيققرملا ءارو ام حسم امأو
 ّْ . هيلع عمجم اذهو « نيديلاو « هجولا ىلع لئاح ىلع حسملا زوجي الو

 « نينذألاو . سأرلا حسم طوقس ىلع نشيل عامجإلا لصح دقو
 ةابح يف ساي ني راسع هلعق ائيش الإ + "ميغا يف دسلا رئاسو ؛ نيلجرلاو
 «1479/7نش 0189١76م] . مالبسلاو ةالضصلا هيلع هنتع هاسهنف « 8 لوسرلا
 لوول افكل 101 111/١ عكلال - 140 - ١ ١الؤخ (يباطخلا نع)
 |3070 17/١ ح نفق (ئباطخلا نع) ١/556ن (يباطخلا نع) 3

 مميتلا يف ةينلا - 0/1

 ام الإ « ةينب الإ ئزجي ال هنأ ىلعو , مميتلا يف ةينلا بوجو ىلع اوعمجأ
 ١75/١ لح 74ل] . ةنين ريغب حصي هنأ حلاص نب نسحلاو . يعازوألا نع يكح
 ن[544/ف 7/1

 مسيتلا يف ةدحاو ةبرضب « كلذك نيفكلا نضعب نضعيو , نييعم ريغ هجولا ضعب ةمب حسم نآ ىلع اوعمجأ ''
 . [؟؟رم] . ضرف
 «ًههحو عيمج حسم نم نآ ىلع اوعمجأ : عامجإلا بتارم يف 'لاقو لحما يف مزح نبا هركذ ام اذه
 , هيعارذو « هندب عيمج حسمو ءرهاط بارتلا كلذو « هضرأ نم لزي مل ٍبارتب مميتلا يف هتينحل للخو
 « كلذك « نيعارذلاو . هجولا حسم داعأ مث ؛ ةدحاو ةبرضب هعباصأ للطخو ؛ هيبكنم ىلإ هيدضعو
 .|؟؟رمإ هيلع ام ىدآ دقف « بارتلا نم ىرخأ ةبرضب

0 

 غ4



 مميتلا دنع ةيمستلا - /4#

 171/١[. ح] . ًاعامجإ ةعورشم مميتلا دنع ةيمستلا نإ

 مّميتلا هب زوجي ام -

 . بيلا ثرَخلا بارتب مّميتلا زاوج ىلع اوقفتا

 قاحسا الإ ءةخبسلا ضرألاب مميتلا ءاهقفلا ةعامج زاجأ فقو

 . هيوهأر نبا

 ١ اهلك ضرألاو « ناردججلاو ؛ ةراجحلاو « لمرلاو « بارتسا ادعامامأو ْ

 . هب مميتلا زوجي ال هنأ ىلع اوقفتا دقف « تابنلاو « جلثلاو : نداعملاو

 نأ الإ . ملعي فالخ الب هزجي مل« « رهاط ريغ هديب برض ام ناك نإو

 54/١ ب] . هتالص تحص . ىلصو ؛ ةربقملا بارتب مميت نإ : لاق يعازوألا

 . [1؟4/1ي الام 55١4 - "لك 7م

 مميتلا هل زوجي ام -6

 ؛ ةوالتلا دوجسك « لئاضفلاو « لفاونللو . ةضورفملا ةالصلل مّميتلا زوجي

 اهجو الإ « ةفاك ءاملعلا بهذم وه اذهو . اهوحنو « فحصملا سمو «ركشلاو 1

 445/7 ش]. ء ءيشب اذه سيلو , ةضيرفلل الإ مميتلا زوجي ال هنأ ةيعفاشلل ًاذاش |

 . |(يووتلا نع) 19/10181/1

 مميتلا هل حابي يذلا ثددحلا - 45

 . عامجإلاب زئاج « رغصألا ثدحلاو « سافنلاو ء ضيحلاو « ةيانجلل مميتلا

 نإ ليقو « ربكألا ثدحلل هزاوج مدع يعخنلاو , دوعسم نباو « رمع نع ءاج دقو

 ك1/1ب ما 11/1 ؟ه١مإ.هنعاعجر دق ءدوعسم نباو ءرمع

 . لاهم - هكا 1/1 انالذ#

 مّميتلا بجوُب طلغلا - 90

 ناك وأ  ثّدحلا نع مميتف  ثدحُم هنأ نظو  طلغف ةذ «ًابنج ناك نم

 ٠74/1 عامجإلاب همّمَيَت حص« ةبانجلل مميتق « بنج هنأ نظف « ًاثدْحُم

 - #عمهدل



 ضيرملل مميتلا ةحابإ - 8

 ْ نإف « كلذ عم ءاما دجي الو « الاب ىذأتي يذلا ضيرما نأ ىلع اوعمجأ
 لسغلاو ؛ ءوضولا لدب هل مميتلا

 ال٠ كلذ وحتو « سرّفلا عجوو « عادصلاك ء ًاريسي ضرملا ناك نإ امأو
 : «ءافش رخأت الو . ًافوخم ًاضرم الو «ًافلت هعم ءاملا لامعتسا نم ضيرملا فاخي
 : لهأ نغ يكح ام الإ « ةفاك ء ءاملعلا دنع غميتلا هل زوجي ال اذهف ؛ ملأ ةدايز الو
 , ”19ك 25/1ب ؟؟218رم]. هزاوج نم كلام نانحصأ ضعبو ؛رهاظلا
 ماع

 1 رفاسملل مميتلا ةحابإ 749 ١
 | رفنس ناكأ ءاوس«أ ”ةالصلا هيف رصقت ًارفس رفاسي نم نأ ىلع اوقفت

 سرع راش ملاذ مبا ل حي اما رثس أ: ةيصم فس أ ةعاط
 . الصأ ءام هبرقب سيلو ءالصأ

 هدوجو نقيتأ ءاوس « ربتعملا هبلط دعب ءاملا مادعنا.مميتلا ةحابإل طرتشي
 . عامجإإلا هيلعو ٠ نيتي ملأ « تفولارخآ يف

 . قاتلا ةالصلا ديعي هنإف « ىلصو « مميتف تف « هيسنف ءام هعم ناك نمو

 : . قافتالاب ديعي الو ٠ مميتلاب ىلص . هاما نع لض نمو

 ْش « برشلل هءاص يفي هنإف « شطعلا يشخو . ءام هم ناك نمو
 ْ ٠ عامجإلاب مميتيو

 . فحجي مل نإ « هلثم نمثب ءاملا ءارش بوجو ىلع عامجإلا نإو

 . عامجإلاب ءارشلا بجي مل فحجأ نإف

 مميتيو . هلوبق همزلي مل هنمث صخش هبهوؤ « نشب ءاملا ناك نإو
 نبا نع) 78١١ 518/1ي ”١/7ب 119 ام ؟؟همامرم]. عامجإلاب

 ..[١/15بإ . ءاملعلا روهمج لوق يف مميتلا هل زوجي « هلامعتسا نم فايخيو « ءاملا دجي يذلا ضيرلا 0
 يف لاق امنيب |”7] ادعاصف مايآ ةئالثب هدح رخآ عضوم يفو [18] عامجإلا بتارم يف درو اه اذه ''

 هيف وصصقت رفس يف ال زوجي ال مميتلا نآ رهو « دحأ ىلإ هجسني مل الق رك ءاملعلا شن ىلحما
 . [؟؟8م] : ةالصلا
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 « ينيوجلاو « بيطلا يبأ نع ًالقن) 741-797 , 586 , 7//7717ع (رذنملا

 2117/١ 1١4[. ح ١/750ف (دماح يبأو . يلماحم او ,رذنملا نباو

 رفسلا نم دئاعلا مميت -

 « لقأ وأ « ليم دعب ىلع « دلبلا جراخ ناك نمل مميتلا زاوج ىلع اوعمجأ
 455/7ف] . ءام دجي ملو ءرخآ رفس ىلإ ال« هلزنم ىلإ ةّدوعلا هّتينو

 . [(يربطلا نع)
 رضحلا يف مميتلا

 وجري ماد ام « ءاملل مداعلا « "'رضاحلل لحي ال مميتلا نأ يف فالخ ال

 . [178م] . ةالصلا جورخخ لبق ءاملا دوجو

 ءوضولا نع زجعلا دنع مميتلا -

 (ة84)

 ةريبجلا بحاص مميت -7

 ؟ 0/1 ءاهقفلا رئاس لوقب مميتلا هيلع بجي ال ةريبجلا بحاص

 . [(يردبعلا نع)

 تيملا مُمْيب ىتم -
 هقول

 دحاو عضوم نم ةعامجلا مميت -

 . [؟؟١/14ي]. فالخ الب دحاو عضوم نم ةعامجلا مميت

 يفكي ال ءاملاو ثدحلاو ةساجنلا عامتجا -

 ءامهدحأ ريهطت الإ يفكي ال ءام هعمو « ثدحو ةساجن هيلع عمتجا نم

 . [١/144ي] . ملعي فالخ الب ثدحلل مميتو . ةساجنلا لسغ

 لوق وهو « مميتي هنإف  ةالصلا تقو جورخ دعب الإ ءاملا ىلع ردقي الو ء احيحص رضحلا يف ناك نم امآ

 مل نإ نكل «رضاحلا مميتي ال : يعفاشلاو ؛ ةفينح وبأ لاقو . ثيللاو « نايفسو « كلامو « مزح نبا
 .ءاملادجو اذإ دب الو ءديعي مث « يلصيو ؛ مميتي هنإف . تقولا توفي ىتح الإ « ءاملا ىلع ردقي

 ةدففملا

 اغا



 ةالصلل مميتلا تقو -6

 ةالبصلا كالت تنقو لوخد دعب الإ حصي ال ةضيرفلا ةالصل مميتلا نإ
 مرا عاالح ك] تقولا لبق هزاوجب ةفيتح ونبأ لاقو . عامجإلاب

 . [(يرخطصإلا نع)
 مميتلاب ىلصي ام - 5

 . ةدحاو ةالص يلصي نأ هلف , مميت نم نأ ىلع اوقفتا

 | فلاخم هل ملعي الو «رمع نبا لاق هبو « ةضيرف لكل مصيتلا بجيو
 ٠ . "ةباحصلا نم

  لفتلا مسيتأ ءاوس « لفاونا نم ءاش ام دحاولا مميتلاب يلصي نأ زوجيو
 ' يفو . هيلع قفتم اذهو ًاعبت لفنلا حابتساو ضرفلل مأ « ضرفللو هل مأ« ءاطقف
 فول /١عاتارم]. مميتلاب حابي ال لفنلا نأ ةيعفانشلا ضعبل ذانش هجو

 ٍْ . 157/١[ ح (يقهيبلا نع) ؟ه١/14ف

 ' مميتلاب ءىضوتملا ءادتقا -

)455( 

 ' هّقخ وأ هتمامع مميتملا عزت. - 7
 ش « امهعزن' مث « ةراهط ىلع امهسبل دقو , فخ وأ  ةمامع هيلعو ؛ مميت نم

 : . لطي هنأ دمحأ نع ةياور الإ , ةفاك ءاملعلا لوق يف همميت لطبي مل

 . م ةقركع]

 : ثدحلاب مميتلا ضقن 4١ م4

 ظ فالسخ الب ميتلا ضقفي « لسغلا بجوُيوأ «هوضولا ضفنب ضقني ثدح لك
 . [١/14ب 7787م] . مالسإلا لهأ نم دحأ نم هيف

 (قلل 110م 1115 اوم ل 18 4457 - 4471)
 سهيل

 . [١/04ف] . بجي ال هنأ سابع نبا نع يور ام بقعتم اذه ؟')

 - ”عغم-



 ءاملا دوجوب مميتلا ضفن - 04

 مميتملا ىلع ضرفو ؛ مميتلا لطبي ةالصلا يف لوخدلا لبق ءاملا دوجو نإ

 نب ةملس يسبأ نع يكح ام الإ « ءاملعلا عامجإب ءوضولا وأ « لسغلا

 هلبق نم عامجإب كورتم بهذم وهو . هلطبي ال هنأ يبعشلاو . نمحرلادبع
 . هدعب نمو

 داعأ هدجو ىتم لب « ءاملا دجو اذإ ثدحلا عفرت ال مميتلا ةراهط نأل

 يبأ نع يكح ام الإ  ءاملعلا عامجإ هيلعو « ًاثدحم وأ , ناك ًابْنج , ةراهطلا ْ

 . ثدحلا عفري مميتلا نأ ةفينح

 « لئاح هنود ناك نأب , هلامعتسا نم نكمتي ملو « ءاملا ىأر مُسِيِتْلا نأ ولو ْ

 . ءاملعلا عامجإب لطبي ال هنإف

 « هدجي ملف « ءاملا بلط نم نأ ىلع ءاهقفلا نم روهمجلا عمجأ دقو

 دجي ملق « بلطلا يف دهتجا دق ناكو « تقولا يف ءاملا دجو مث « ىلصو « مميتو

 نأ هل بحتسا نم مهنم نأ الإ ء ةيضام هتالص نأ « هلحر يف هيسن الو« ءاملا

 . تقولا يف ماد ام . هلسغ دعب وأ , هئوضو دعب هتالص ديعي

 ةداعإ الف « ةةلصلا تقو جورخ دعي « ءاملا دجو مث « ىلصو « مميت نمو
 -م”0 دك ؟؟١ام ؟74م| . ةالصلا ديعي « سواطو « ءاطع لاقو « عامجإلاب هيلع :

 ءرذلملا نبا نع) 777/1١ :77١ ي 75ه - 707 - 7و - "غم

 ءرذنملا نبا نع) 758:73 :37917 0 7//71717ع 474/1؟ش (ربلا دبع نباو

 . |! هال/١ن (بيطلا يبأو

 -#*#عة4









 رامث

 زرحلاب رامثلا ةمسق -
 مك

 رامثلا عيب -

 كك - ككل -ككا؟ - ككل -ككم)

 رامشلا ةاكز -:

 رامثلاو عورزلا ةاكز :ر
. 7 . 

 .ملسء عيب را
 ًانمث نوكي نأ حلصي ام - ملل

 . عامجإلاب هعيب زوجي ءيش لكل حيحص نمث وهف « هعبب زوجي ءيش لك نإ

 رضحف « نايعأ وأ ٠ مهارد وأ «ريناندب عايتبالا زاوج ىلع اوقفتا دقف ؛ هيلعو
 . عيبملا سنج ريغ نم نمشلا ناك اذإ « ديب ادي ء كلذ لك

 ةجاحلل كلذ نيملسملا دايتعال (فويزلا) شوشغملا دقنلاب لماعتلا
 . |1994 59/9 حج حالرم ١ 4ا/ةم]

 عيبلا يف نمثلا رثأ - ١

 . [88رم] . نمثب الإ زوجي ال عيبلا نأ ىلع اوقفتا 1

 نمشلا ةيمولعم -

 . مهردو «رانيدبو « طاريق الإ رانيدب هتعلس عيبي نأ لجرلل نأ ىلع اوعمجأ

 ل الامإ ٠ ءاملعلا قافتاب عيبلا حص هموحنو ًامهرد الإ فلأب كتعب : لاق نإو

 . [؟1ةهلالك 40 4/كش

 نمشلا ةلاهج - م

 الو ؛ ىمسم الو « مولعم ريغ لوهجم نمثب هتعلس عاب نم نأ ىلع اوعمجأ

 . دساف عيبلا نا « ًامئاق ًانيع

 - مهام



 ! ةعلس موي لك يف كنم ذآ : لاقو , ًالام رخآ دنع عضو ًالجر نأ ولو
 | لامتحاو: رعسلاب لهجلل « فالخ الب لحياال اذهف موي لك رعسب
 ْ .: . هضافختاو « هعافترا

 اذإ (ًالشم فلألا نم) نمشلا نم هصخي امب ءيشلا اذه كتعب : لاق نم
 ٠ . عامجإلاب حصي الف ؛ رخآ ءيش ىلعو هيلع مرو

 ' ين امك. ةلوهج ا نامثألاب نايعألا عيب زاوج ىلع اوعمجأ نيملسملا نأ الإ
 : . رمتلا نم ةربضي ةطنحلا نم ةربص عيب

 ' ١٠الام] . مهعامجإب زوجي ال لجأ ىلإ لوهجملا نمثلاب نيعلا غيب نإو
 [لا ١/١/١ خ (ينيوجلا نع) ؛57/4عا"١ 4 فيينا

 0 هليجعت ءاقل نِمَثلا ضعب طح - 4

 ' يف طرش ريغ نم العفف ءاذك كنع طحأ انأو « نمشلا يل لج : لاق ول
 .[4:5/0 حإ. ًاعامجإ حص.. دقعلا

 : نمشلا يف ةعيدخلا -م6

 لوق وهو « عيبمل درل ببسم عيبما ةميق نمع نمل ناصقن يف ةعيدنلا

 ٠ « هللا دبع نسب ريرجو « ُيَبأو ء رفعج نب هللا دبعو « سابعلاو رمع نباو ءرمع
 إل . ١[ 45؟م] . ةباحصلا نم مهل فلاخم الو

 ةكرتشملا ةعلسلا نمث عيزوت -

 ١ نمشب ةمواسم اهاعاب مث , اهفصن رخآ ىرتشاو « ةرشعي ةعلس ىرتشا نم
 .[71/4١ي] ملعي فالخ الب نافصن امهنيب وهف . دحاو

 : نمثلا لوح فالخلا - 7

 نم لوق وكي ال لوقلإ نإف « ةعلسلا نمث يف افلتخا اذإ نيعيابتملا نإ
 . ["؟50١5ك]. ةعلسلا ةميق نوكي ام نمثلا نم ىعدا
 باي

 سابل :ر

 - #”هغعجد



 مسيجلا





 راج

 راخجا رادج ىلإ دانتسالا -

)6 
 كلملا لامعتسا دييقتب راوجلا رثأ -

)00 
 ناريجلا رود نيب لصفلا -

)05 

 ةزئاج

 ةقباسم « ةلاعج :ر
 سوساج

 سسجت :ر
 ةرسيبج
 ةريبجلا ىلع حسملا -

 (مكو0)

 دحلا رب - 4
 . [19ا/رم] . ضرف دج رب نأ ىلع اوقفتا

 ةرهاصملاب حاكنلا ميرحت يف بالاك دحلا -

(450 -4154) 

 ديفحلاب دحلا نم ضتقي ال -

 افقضفف)

 - #ةال-



 سكعلابو هديفحل دجلا ةداهش -
 : م0011

 هديفح لام نم دجلا ةقرس -

 ْ دو

 : دجلا ثاريم -

 : ممول - "م5

 ةدج

 دجن:ر
 ةدجلا ثاريم -

 (ممهم - ؟مه#ع)

 ْ حارج

 صاصقلل ةبجوملا حارجلا -
 صاصق :ر

 ةموكح اهيف يتلا حارجلا -

 (مكر - ملك - مها - م80

 00 ةموكح :ر

 هوحنو بيبطلا لعفب حرجلا -

(1454) ْ 

 حارجلا يف ةرافكلا -

4955 1 

 حارجلا يف ةيدلا -

 ةيدار

 - هةر



 حارجلا يف ةماسقلا -

 ةضفرللا

 ةمشاهلا يف ام - 6

 ”ةباحصلا عامجإب لبإلا نم رشع ةمشاهلا شرأ

 . ةحضوُلا حضوم وه ءاملعلا دنع ةمشاهلا عضوم نإو

 ةمشاهلا ةيد بجت مل« هحضوي ملو ؛ مظعلا مشهف « سأرلا برض نإ امأ

 ١ [1 53/8 يالا مم اا ا 1 م حإ. !”ٌقالخ ريغب

 اهيف امو « ةحضوألا ىنعم - م

 رهظ اذإف « جاجشلا نسم مظعلا حضوأ ام ام : ءاملعلا ةعامج دنع ةحضوملا

 . ةحضوم يهف ؛ ءرثك وأ ؛ لق« ءيش مظعلا نم

 ضرف و لوسرلا نأو « هجولاو « سأرسلا يف نوكت اهنأ ىلع اوعمجأ دقو

 . لبإلا نم اسمن « ةيدلا رشع فصن اهيف

 ما/771 - ا/714ك] . ًاقافتا ةحضوألا يف لخدي ال رعشلا شرأ نإو

 |1510 /ه اح 117 111/757 ًارذنملا نبا نع) 477/8ي ا/8/هت 17 1ام

 لقا يف ام - مك

 .ريبزلا نبال ًافالخ « ةلقَتْلا يف دوق ال هنأ ىلع اوعمجأ '

 . لبإلا نم ةرشع سمخ اهيف نأ اوعمجأ دقو

 - 57/7942 ١؟الام] . ةحضوملا عضوم وهف « ءاملعلا دنع اهعضوم امأ
 ٠ [1117/73ب 173/4 لا 1 اا

 ةمومأملا يف ام -
 نب هللا دبع نع يورام الإ« « ملعلا له لهأ دنع صاصق ةمومأملا يف سيل

 ّصَق ًادحأ انعمس ام :اولاقو « سانلا هيلع ركنأف « ةموُمملا نم صَق هنأ ريبزلا

 . ريبزلا نبا لبق اهنم

 - [4537/8يإ . عامجإ الو . ةمشاهلا يف ةنس ال :رذنملا نبا لاق
 . [439- 477/4يإ . فال كلذ يف بجاولا رادقم يفو ©"

 "هوه



 : عمم ةيدللا ثلث بجي لوحكم لاقو « عامجإلاب ةيدللا ثلث ةمومأللا يف نإو

 - مالها - 72م1 ك 147 - ١؛ارم ١؟الامإ: دمعلا عم ناشلثلاو ءأطخلا
 . [(رذنما نبا نع) 50 /0ن 417١ 417/73ب 150/7١ هي الاه“

 اهيف ةيد ال يتلا ماظعلا يف ام - ثفزإ

 ش «هوحنو : !”رهظلا مظعك « ردم حد ةيد اهيف سيل يتلا ماظعلا نإ

 ال ذاش لوق وهف فلاخخ نمو ؛ ملعي فلاخم الب « ةموكحلا اهيفف « تبيصأ اذإ
 : ! . ليلد ىلإ دنتسي

 امنإو ةددَحُم ةنيد ًاطخ ةّحضوألا نود اميف نسيل ةنأ ىلع اوقفتاو
 . ةموكح اهيف

 ةموكح هيفف ريتا مث ؛  سأرلاو  هجولا ريغ يف رسكنا مظع لك نإو

 قتال قافتالا 00 بيع قونحلو ,« فعض نم لاحلا ردق ىلع
 187/5 ح 43 1/5ب

 . ةموكح

 ةفئاحجلا يف ام - 5
 ال أهنأو « سأرلا حارنج نبم ال , دسجلا حارج نم ةفث ةفئاحلا نأ ىلع اوققتا

 . نطبلاو ء رهظلا يف تعقو ىتم ةفئاج اهنأو ةيدلا ثلث اهيف نأو ءاهنم داقي

 لوق وهو : ناتفئاج امهف «رخآلا بناحجا نم جرخف  هفوج يف هحرج نو
 1 . ًاعامجإ نوكيف هل فلاخم الو ءركب يبأ

 شرأ همْزَل ءرخآ عضوم نم هنطب قرخف ؛ ناسنإ ةفئاج يف هدي لخدأ نمو

 ١1١ ام 1/١0 0/8:*14582ي 4١ارم 417/5بإ ملعي فالخ ريغب ةفئاج
 + [(دشر نبا نع) 50/7ن 544/0 ج 011 مااا - هما

 ' لقعلا باهذ يفام- م

 . ةلماكلا .ةيدلا ءأطخ رحلا ملسملا نم لقعلا باهذ يف نأ ىلع اوقفتا
 . [(يدهملا نع) ”؟/7/ن 191/5 ح ؟ه8/8ي ١؟الام ١ *رم]

 مه.

-- 



 ندبلا ءاضعأ يف ام - 7

 ةيد هيفف « ادحاو الإ هنم ناسنإلا يف ىلاعت هللا قلخي ملوضع لك

 فصن امهدحأ يفو ةلماكلا ةيدلا اعم امهيفف « نائيش هنم هيف ام نإو . ةلماك

 ٠ [117/75ب 49١١ 1714/8ي] . فلاخم هيف ملعي ال اذهو . ةيدلا

 رعشلا يف ام - م9

 فرعي الو« ديزو « يلع لوق وهو « ةلماكلا ةيدلا هيفف ء رعشلا تبني مل اذإ

 . [77١5م]. هفالخ نيعباتلا نم الو « ةباحصلا نم دحأ نع

 امهادحإ وأ « حيحصلا ينيع يف ام - 814

 .ةيدلا فصن امهادحإ يفو . ةلماكلا ةيدلا أطخ اتبيصأ اذإ نينيعلا يف نإ

 لإ همزلي مل أطخ حيحصلا ينيع ىدحإ روعألا علق ولو . ملعلا لهأ عمجأ هيلعو

 158476 51/8ي "همك ١*الام]. فالتخا ريغب ةيدلا فصن

 .|هةرالن 118 - 417/7

 روعألا نيع يف ام -

 « سابع نباو ءرمع نباو ءرمع لوق وهو , ةلماك ةيد روعألا نيع يف
 . "ًاعامجإ نوكيف « فلاخم ةباحصلا نم اذه يف مهل فرعي الو: يلعو

 ٠ 1150م 158 7/1

 رصبلا دقف يف ام - م٠

 ملسم لا نم نيتريصبلا نينيعلا اتلك نم رصبلا باهذ يف نأ ىلع اوقفتا

 . [(يدهملا نع) 58//ن 191/0 ح 4١؟رم] . أطخ بهذ اذإ ةلماكلا ةيدلا

 نيعلا جاجح يف ام - ١

 رصع لعأو ؛راصمألا ءاهقف عامجإ وهو « ةيدلا ثلث نيعلا جاجح يف نإ

 . [1078م] . زيزعلا دبع نب رمع

 . ةيدلا فصن . ةلقاع اذ بيصملا ناكو ؛ رح ملسم نم اطخ تبيصأ اذإ روعالا نيع يف نأ ىلع اوقفتا

 .[١؟هرمإ

 دو



 0 أ نَا يف ام - 87
 نم هل فرعي الو« تباث نب ديز لوق وهو . ةيدلا عير نيعلا نفج يف

 1 1 فلاخم ةناحصلا

 فنألا يف ام - 38*

 ّْ . ةلماكلا ةيدلا ةبصقلا لصأ نم تّلصؤتسا اذإ فنألا يف نأ ىلع اوقفتا
 ' (ىبلا دبع نباو «رذنملا نبا نع) همي ؟"مم1ك 1؟4لم 417/5ب01 ؛”رم]
 ْ . [(يدهملا نع) هحالذ ؟7/1/ه ح

 مشلا دقف يف ام - 4
 . [454/8ي] . ملعي فالخ الب ةلماكلا ةيدلا مشلا دقف يف

 نذألا يف ام - م6

 نبياو« ذيزو ءرمعو يسلع لوق وهو« ' ةيدلا فصن تلصؤتسا اذإ نذالا يف

 1 (رمعم نع) 0٠ هايد مابا ١ هك] اذه ىلع نانو رككتي ملو ؛ دوعسم

 . [؟الال/هح

 مصآلا نذأ يف ام - 385

 . ملعي فلاخم الب دمحأو , يعفاشلا لوق وهو مضل نذأ يف ةيدلا بجت
 .[11/8ي]

 عمسلا دقف يف ام - ىلا

 .:ةلماك ةيدلا نينذألا نم عمسلا دقف يف بجي هنأ ملعلا لهأ ماوع عمجأ
 . |(يدهلا نع) 79/0ن 791١/0 حج (رذنملا نبا نع) 557 - م ١؟الام]

 نذآلا مصأ.نم عمسلا دقف يف ام - 5

 ملسم نم أطخ تبيصأ اذإ« ءاّمصلا نذالا يذ عمس يف نأ ىلع اوقفت

 ١[. ؛هرمإ ةيدلا فصن « ةلقاع اذ بيصملا ناكو ء رح

 . 1/4 ءاش نم هيلإ عجريلف « فالخ نينذآلا ةيدرادقم يف '
 نأ ائعمس :لاقق «ء سنتأ نب كلام درفناو . ةيدلإا نينذآلا يف نأ نأ ىلع ملعلا لهأ رثكآ عمجأ دقو

 ١ .[ىاالامإ ةيدلا عمسلا يف

 د5



 امهادحإ وأ « نيتفشلا يف ام - م69

 ءأطحب اتبعوتسا اذإ « ملسملا رحلا نم نيتفشلا يف نأ ىلع اوعمجأ

 . ةلماكلا ةيدلا

 ىلفسلا ةفشلا يف نأ ىلعو ؛ ةيدلا فصن ايلعلا ةفشلا يف نأ ىلع اوقفتاو

 417/1ب مالك 14614رم] ”رثكألا يف اوفلتخاو . ةيدلا ثلث

 . [ةة//ن ا/2/ه ح 1

 ةمئادلا نانسألا يفام - 60
 « تعلق اذإ « ةميلسلا سارضألاو , نانسألا عيمج يف نأ ىلع اوقفتا

 . ةيدلا سامخأ ةثالث ,أطخ

 . "ريعب علقي سرض لك يف نأ ىلع اوقفتاو
 . فالخ الب لبإلا نم ًاسمخ اهعلق يف نإف مهلا مدَقُم يف يتلا نسلا امأ

 ملو ءديز لوق وهو . ةلماك اهتيد تبجو « اهدوسَف « نس ىلع ىنج نإو
 ؟١ههما1 14-45 ؟رمز. ًاعامجإ ناكف . ةباحصلا نم فلاخم هل فرعي

 "ترالن 4 1غ1: 4517 ١ 1 جي رم - ميجا - ميمعل ك 1/77

 . [(يعفاشلا نع)

 ةّينَبْللا نسلا يف ام -

 هل فرعي الو ءرمع هب ىضق ءريعب ءرَفتي مل يذلا يبصلا نس يف

 ها هم. ”ةباحصلا نم فلاخم

 يشثلث ىلفسلا يف نأ نيعباتلا نم موق نع يورو . ةيدلا فصت نيتفشلا نم ةدحاو لك نآ ىلع روهمجلا

 . [417/؟بإ . ةيدلا
 باجيإ يف حصي مل : ىلا يف لاقو . سرضلا ةيد ىلع قافتالا عامجإلا بتارم يف مزح نبا لقن ('

 كاك فلآ نقيتم عامجإ نسلا يف ةيدلا

 نم فلاخم هل فرعي الو « تباث نب ديز لوق وهو « ريناند ةرشع رغثي نآ لبق يبصلا نس ةيد نإ ؟'

 ٠ [؟١؟0م] . ةباحصلا
 . امهنم لكل فلاخملا ىفنو « ديزو ء رمع لوق لقن مزح نبا نإو

 « كلام لوق وهو ءيش لاخلا يف اهعلقب بجي ال رغئي مل يذلا يبصلا نس.: ةمادق نبا لاقو .

 . [444/8ي] . ملعي فالخ الب ءدمحأو ؛ يأرلا باحصآو « يعفاشلاو

- 7 



 ,قطانلا ناسل يف ام - 7

 . ةيدلا ةيفف .أطخ « مالكلا عنمي ام وأ ء هلك ناسللا عطق اذإ

 . ةموكح هيفف . مالكلا نم ًائيش هنم عطق ام عنمي مل نإف

 ' ربشعي هنم عنم ام ام باسحب هيفف : مالكلا ضعب هنم عطق ام عنم نإف

 نك هيب ىوتقفلا ةمئأ بهاذمو . ءاملعلا ةعامج اذه ىلعو . مفلا فورحب
 ا . [(يدهملا نع ) هذال 78٠١ /هازح ؛4//9ي 78١ام144رم

 سرخألا ناسل يف امن- 47

 ٍْ .فالخ ريغب ةلماك ةيد هيف بجت ال لصؤٌتسا اذإ سرخألا ناسل
 ' لعجف يعخنلاو : ةداتق درفناو . !!ةموكح هيف نأ ىلع اوعمجأ دقو

 ا . اذ هام ؟د/خيإ ةيدلا ثلث رخآلاو ؛ ةيدلا هيف امهدحأ

 ١ نئغلا يف اه - 444

 يف هل فرعي الو ؛ تبان نب , ديز لوقوهو  نَنَغ امردقب نئغلا يف
 . [؟064م] . فلاخخم ةباحصلا

 عجبا يف م - 41ه

 / يف هل فرصي الو « تباث نب دز لوق وشو : ةلماكلا يدا

 | ثرال تدلل

 رغّصلا يف ام - 415

 ش يف هل فرعي الو , تباث نب ديز لوق وهو  ةلماكلا ةيدلا رعصلا ىف

 . [459/8ي] . "ًعامجإ ناكف « فلاخم ةباحصلا

 ش | علضلا يف ام - مل

 الو ةياحصلا ةرصضحب بسلا ىلع رم لوقو لج عفا يف بجي

 . 1١ ةهم] :فلاخم مهنم هل دجوي

 . [43١5م] . هفالخ ةباحصلا نم دحآ نع كلذ يف ىوري الو ءرمع ء ءاضق وهو « ةيدلا ثلث هيف بجي
 .[؟ ١ ؟هم]. ةباحصلا يف فلام هل فرعي الو ء تبث نب ديو لق وهو« ةيدلا فصن رعصلا يف أ"

-754- 



 لجرلا يدث يف ام - 4

 . [185/ه ح] . ًاعامجإ ةموكح لجرلا يدث يف
 امهادحإ وأ ةأرملا يد يف ام - 4

 فصن امهنم دحاولا يفو.« ةلماك اهتيد ةأرملا ييدث يف نأ ىلع اوعمجأ

 . [(رذنملا نبا نع) 401/8ي ١١ ةام] . اهتيد

 رهظلا راَقَف يف ام - 6٠

 نوثالثو ناتنثا يهو «رانيد فلأ يهو ٠ اهلك ةيدلا هلك رهظلا راقف يف

 ىلع تئرب مث 3 ء ترسك اذإ «رانيد عبرو ًارانيد نوثالثو دحاو ةراقف لك يف « ةراقف

 .رانيد عبرو ًارانيد َنوثالثو دحاو اهرسك يفق ؛ مثع ىلع تئرب نإف « مدع ريغ

 هل فرعي الو « تباث نب ديز ءاضق اذهو « لقتسملا مكحلا نم هيف ام مثعلا يفو

 . [؟084١م]. "فلاخم ةباحصلا نم

 بدلا يف ام - مها

 يف هل فرعي الو « تباث نب ديز لوق وهو , ةلماك ةيدلا بدحلا ىف

 . [؟044م] . فلاخم ةباحصلا
 امهادحإ وأ نيتحيحصلا نيديلا يف ام - 67

 ةدحاولا ديلا يفو , ةلماك ةيدلا نيديلا يف نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ

 . ةيدلا فصن

 159: 1؟مام]. "فالخ ريغب عوكلا نم دسيلا عطقب بجت ةيدلا نإو
 . كان 117/75بب 1/4

 ديلا ديحو دي يفام - 66“

 . عامجإب ةيدلا فصن الإ هيلع سيلف ةدحاو دي هل نم دي عطق نم
 [”الاتحتل ١ هرم :14/76ب]

 محو |
 يبأ دنع ءيش سيلو « هللاب ديؤملاو . ةيمساقلاو ء دمحمو « ةفينح يبأ لوق يف ةموكح داز ام عطق يفو لي

 . [١1/ا/نإ] . يعفاشلل لوق يفو ء فسوي



 ٍْ ءالشلا ديلا يف ام - 4
 1 الو « سانبع نسباو « رمع لوق وهو ؛ ةيدلا ثلث تعطُق اذإ ء ءآلشلا ديلا يف

 ْ . [؟47١م] . ًالصأ ةباحصلا نم فلاخم امهل فرعي
 1 دنزلا يف ام - موه

 «ناريعب امهدحأ رسك يفو , لبإلا نم ةعبرأ امهرسك يف نامظع دانزلا
 . ا عامجإ ناكف « ةباحصلا يف فلاسخم هل ردهظي ملو ءرمع لوسق اذهو

 . |1714 7 /هي]

 :عباصألا يف اف - 265

 « ملسملا حلا نم تبهذ اذإ ءاهلك رشعلا نيديلا عباضأ يف نأ ىلع اوقفتا
 . ةلماك ةيدلا « ةميلس يهو «أطخب

 . ةلماك ةيدلا « كلذك تبهذ اذإ . نيلجرلا عباصأ يف نأ ىلع اونقفتاو
 اذهو , ةيدلا رش « نيلجرلا وأ نيدسيلا نسم عسبصأ لسك يف نإو

 1 . هيلع عمجم

 ْ عيمج لوق يف ءاوس يه افإو « ةيدلا يف اهنيب لضافتال عباصألا نإو
 . ميدق فالخ هيف ناكو « "اصمألا ءاهقف

 0 يف ام ؛ ًادعاصق « ةأرملا نم عباصأ ةعبرأ يف نأ ىلع عامجإلا حص دقو

 ف ب فش سو ١47 م١ ؛؟رم] فالاخ الب لجرلا نم كلذ
 41/737 الا/هت ا58١مغم (نايفس نع) 7/8600 - 707544 - 7

 . [57/87ن (يذمرتلا نع) 7١9510/1١1ف ؛ة؟/8ي

 : . ل رشع فت اهلك صتخلا يش ناو« طقف يدق رادعة هك عملا يف ىلع انتا"
 ١[: ؟؟رم]

 ١ [1437/5بإ . فالخ ماهبإلا ةيد يف نأو

 دفنا



 ةلمنألا يف ام - م00

 الإ « عبصإلا ةيد ثلث ةّلمنأ لك يف نأو . ءاوس لمانألا نأ ىلع اوعمجأ
 ١894 - 1؟4ام] ٠ عبصإلا ةيد فصن لصفم لك يف  نالصُفُم اهنإف ماهبإلا
 . |! "1م ة<لخي

 بّلصلا رسك يفام - 6

 . ةلماك ةيدلا « يشملا بهذأو ءَرسُك اذإ بلَصلا نأ ىلع اوقفتا

 هيفف « ًايدودحم يشمي وهو « هدعقي ملو ءوه ٍبدودحاف « هبلص ٌرسُك نمو
 . ةباحصلا نم فلاخم هل فرعي الو «ريبزلا نب هللا دبع ءاضق وهو . ةيدلا اثلث

 نإو « ةلماك ةيدلا هيفف « دالوألا بابغإ ىلع ةردقلا دقفو , هبلص رسُك نمو
 امهل فرعي الو ءرمعو ركب يبأ ءاضق وهو . ةيدلا فصن هلف ءاهدقفي مل
 . [١؟9ام 84١7م١ 4 4رم] . ةباحصلا نم فلاخم

 كرولا يف ام - 4

 نب ديز ءاضق اذهو . لبإلا نم ةرشع « تريجتا مث « ترسكنا اذإ كرولا يف
 . [051١1م] . ةباحصلا نم فلاخم هل فرعي الو « تباث

 امها دحإ وأ « نيتيلألا يف ام -

 لوق وهو . ةيدلا فصن امهنم ةدحاولا يفو « ةلماك ةيدلا نيتيْلألا يف نإ
 . [(رذنملا نبا نع) 45*-481ي] . ملعلا لهأ نم هنع ظفحي نم لك

 ركاذلا يف ام - ١
  عطق اذإ ءءطولا هب نوكي يذلا حيحصلا ركذلا يف نأ ىلع اوعمجأ

 . ةلماك ةيدلا

 « ةداتق درفناو . ءاهقفلا دنع ةموكح هيفف « نينعلاو ؛ يصخلا ركذ امأو
 ١5١ام] . ءاسنلا يتأي يذلا ركذ يف ام ثلث ءاسنلا يتأيال يذلا ركذ يف : لاقف

 . |هةرالذ :ه5/3ي ؛5/75١ب كالا ١9 - ؟الكا١ كك

 طل



 .ةفشحلا يفام - هدذ

 اا نفيا ةلماك ةيدلا ةفشحلا يف نأ يف ة اوفلتخي مل ْ
 عامجلا ىلع ةردقلا دقف يف ام - 43

 ! كلذْر كني ملو «رمع لوق وهو , ةلماك ةيدلا حاكنلا ىلع ةردقلا يف بجي
 .[(يدهملا نع) ”/97ن م9419 /هح] . اعامجإ ناكف « ةباحصلا نم دجأ

 امها دحإ وأ « نيينألا يف ام - 434
 ' فصت امهنم ةدحاولا يفو  ةلماك ةيدلا نيينألا يف نأ ىلع اوعمجأ

 « ةيدلا ثلث ىرسيلا ةضيبلا يف نأ بيسملا نب ديعس نع يور ام الإ « ةيدلا
 نيف فراس يف في ءام 1414- 41/7ب] ةسيدلا ثلث ىنميلا يفو
 1 1 . [405/8ي

 : ةراكبلا ضف يف ام - مله

 . ست مبلو « طئاغلاو لوبلا « نيتجاحلا سبحت ملو « تَقَتُق اذإ « ةرذع يف

  فلاخم هل فرعي الو ؛ تباش نب ديز لوق وهو « ةلماك ةأرما ةيد ًاهيفف ؛ ءدلولا

 .« دينو «رمع لوق يف « اهتيد ثلث اهيفف « دلولاو « نيتجاحلا تسبح اذإ امأ

 . [1الا4 ة١7 لي ١ 5١55 ةخمإل ةياحصلا نم افلاخع امه فرعي لو
 1 ةراكبلا ضف يف كارتش -مكك

 يل تلعلف  تقوف فل اهتسعنو يشأ ىلط هتف تيكر اذ
 ىبلع تناعأ اهنأل؛« اهتراكب تضف نم ةضصح ئقبتو« ثالث ةئالث ةيدلاف
 الو , ةباحصلا ةاضق نمو «. بحاضاوهو , ديبع نب ةلاضف لوق اذهو ؛ اهسفن

 1 . [97١1م] . مهنم فلاجخم هل فرعي
 امها دحإ وأ نيلجرلا يف ام - مكا/

 فصن امهادحإ يفز « ةلماك ةيدلا نيلجرلا يف نأ, ىلع ملعلا لهأ عمج
 ا ءام 4/:45ي] ”فالخالب قانسلا لصُفُم ةيدلا بجوم دحو اس
 . [(يدهملا نع) ٠ //ن /ه/هح 117/7ب

 ا يب دنع ءيبش هيلع سيلو هلا يؤ« ةيمساقلا  دمحسو ةفنس يبا دنع ةموكح دام عطق يف"
 . [10/90نإ ..يعفاشلل لوق .يفو فسوي

 -؟؟م-



 ةديحولا لجرلا يف ام - 4

 . عامجإلاب ةدحاو لجر ةيد هيلعق ءأطخ لجرلا ديحو لجر عطق نم

 [ممدكدمتلا

 نيلجرلا عباصأ يف ام -

 (مهك)

 ةصراحلا يفام - 8

 . [197/هح] . فلاخي ملو , يلع ءاضق وهو « ريعب فصن ةصراحلا يف نإ

 طئاغلا كسمي مل اذإ نطبلا يفاام - ١

 وهو“ ةلماك ةيدلا هيف نإف ء طئاغلا كسمتسي ملف « برض اذإ نطبلا يف

 .ملعي فالخ الب ءدمحأو  ةفينح يبأو ءروث يبأو . جيرج نبا لوق

 . 458١| 101//يإ

 لوبلا كسمت مل اذإ ةناثملا يف ام - م١

 ءروث يبأو ؛ جيرج نبا لوقوهو « ةلماك ةيدلا لوبلا كسمت مل اذإ ةناثملا يف

 . [ عهال/1يإ ملعي فالعخ الب« دمحأو ةفينح يبأو

 ملو ٠ نامثع ءاضق وهو ؛ ةيدلا ثلث هيلعف « ثدحأ ىتح ًاناسنإ برض نم

 ١ . [؟ 48١م 45؟/8ي] . اعامجإ نوكيف « هفالخ لقني

 قيقرلا حارج ةيد -
066) 

 تيملا مظع رسك يف ام - 8/7

 « ميرحتلا يف يحلا مظع رسك لشثم تيملا مظع رسك نأ ىلع عامجإلا

 . [4/١7ح] : صاصقلاو ء شرألا يفال

-554- 



 قومرجلا ىلع حسبما -

 (مكق9

 ديصلا ءازج

 ديص:ر

 ةيزج

 يمذ, يبرح « داهج : ر

 ةيزجلا ةيعورشم - م5

 0050500- ةيزجلا ذخأ زاوج ىلع نوملسملا عمجأ

 ةندهلا ءاقل ةيزجلا -

) 

 . رع اهضرف دقو « هنم صفي الو, هيلع داري الدق ةردقم ةيزملا نإ

 1 ١ . "ًاعامجإ ناكقف « ءركني ملف , ةباحصلا نم رضحمب ةردقم

 1 «ًاينغ وأ « ناك ًاريقف . اهدحو هسفن نع يطعي اهب افلكملا نأ ىلع اوقفتاو

 فرص نوكي نأ دعب يرمق ماع لك ءاضقنا يف ًابهذ ليقاثم ةعبرأ « ارح وأ ًاقتعم

 . [١١ةرم 256 - 4/ةي].' ”ًادعاصق ًامهرد رشع ينثا زانيد لك

 : ىلع ديزي نأ مامإلا داهتجاب وأ ؛ عيشلاب ةردقم يه له . فالحخلا ةيزجللا يف ءاملعلل : ةيميت خنبا لاق

 0  نشحللا نب دمحمو ؛ يروشلاو « ءاطع بهذم يهو , دمحأ نع نيتياورلا كد يهو «رئاتد ةعبرأ

 . .|11١7| مهريغو , ديبع يبأو

 ريقفلا قح يفو ؛ نورشعو ةعبرأ طسوتملا قح يفو « امهرد نوعبزأو ةيئامث رسوما قح يف ةيزجلا ردق

 2 4ه6//87 ن 97570/9 يإ . اعامجإ راصفق ؛ ركتم ه هرمكتي ملو «رمع لعف وهو ؛ امهرد رشع انث
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 ةيزحلا نم رثكأب مازتلالا - م7

 يف جارخ مازتلاب لوألا مهحلص نيح اوضر اذإ ةمذلا لهأ نأ ىلع اوقفتا

 نأب وأ . قافآلا يفو , هرصم يف مهنم رجّنا نمت رشعلا عفدب ريشعتب وأ « نيضرألا
 كلذ ناكو . هكلم لحي ةدودحم ةيزجلا ىلع دئاز فورعم ءيش مهنم ذخؤي

 . [1؟؟رم] . مهباقعألو مهل مزال ًالوأ هوضر اذإ كلذ لك نأ « ةيزجلا ىلع ًادئاز

 باتكلا لهأ نم ةيزحلا ذخأ - ملال '

 نم مهنم ناك نم « ىراصنلاو دوهيلا نم ةيزجلا ذخأ بوجو ىلع اوقفتا

 ملو 5 لوسرلا ثعبم لبق نيتيدلا نم نيدب مهدادجأ ناد نيذلا مجاعألا

 «ًانمزالو , ًانونجمالو « ًاريبك ًاخيشالو , هريغب نيدلا كلذ لّدبالو « ًاقّتعم نكي
 . ًاينغ ناكو « ةّنّسلا لوأ يف رجا نمم الو « '"ًايبرع الو . ةأرما الو « ًايبص الو

 . (ضعبلا نع) مو /1 ببال ماا كوم 194/4يا١ه-4١1رم]

 .[؟9/هح

 سوجما نم ةيزجلا ذخأ - ما

 نب كلملا دبع نع يكح ام الإ , عامجإلاب زئاج سوجملا نم ةيزحلا ذخأ
 17851204-17517 ام] طقف ىراصنلاو دوهيلا نم الإ لبقتال اهنأب نوشجاملا

 نبا نع) 191/5ف 59+ 7177/1ب 199/5 خ ا 1955/3415

 . [(ربلا دبع نبا نع) 8//017ن (ربلا دبع

 ةيزجلاب فلكي نم ةفص - ماله

 ذخؤت يذلا وه ءرحلا « رسوما « ندبلا حيحصلا « لقاعلا « غلابلا « لجرلا نإ

 |1744 7٠١7/9 - ٠١4 خ] . مهعامجإب ةيزجلا هنم

 (ماما)

 . [59/هح 76: /هاه 777/9يإ . عامجإلاب برعلا نم باتكلا لهآ نم ذخؤت ةيزجلا نإ ('

 تالالا د



 ّْ ءاسنلا ىلع ةيزج ال - مم

 همام و٠ 5092 (ضعبلا نع) ةدن "”ءامجإلاب ءاسنلا ىلع ةيزج ال
 . [(رذنملا نبا نع) 554/4 ي (روث يبأ نع) ٠ م/”خ 1714

 (ىال/)

 00 ٠ .يبصلا ىلغ ةيزجال - 0

 | مول :/1ب ١449/2 هاام]. نايبصلا ىلع بجتال ةيزجلا نأ ىلع اوقفتا
 ٍْ . [(رذنملا نبا نع) 559/4 (روث يبأ نع) 18٠0 /خ

 00 كا
 قيقرلا ىلع ةيزجال - م

 ملسملا هدّيَس نم ذجخؤتال يهو . ديبعلا ىلع بجتال ةيزجلا نأ ىلع اوعمجأ

 (روش يبأ نع) ٠ -/7خ1 /١ب:همام] . ملغلا لهأ ةماع لوق هيلعو « هنع

 . [(رذنملا نبا نع) ”*7/5ي

 ' نونجملا ىلع ةيزجال .- م

 : 5 /ي ملعلا لهأ نيب ملعي فالخ الب هيلع ةيزجال لقعلا لئاز نإ

 ٠ [(رذنملا نيا نع)
 (مابال)

 ذترملا ْنم ةيزجلا ذخخأ - مه؛

 . شبل ) 317١ م] . 7عامجإلاب ةيزجلا هنم .لبقتال دترملا نإ

 ا ةيزجلا بهجت ىتم - مه

 1 . لوحلا دعب الإ بجتال ةيزحلا نأ ىلع اوقفتا

 م14 341/1 ب] قاضتالاب ةدحاو ةرم. نم رثكأ ةنسلا يف بجتال يهو

 1١[, 9/00 59/5ف 719/5

 هال مإرمع ريغ م ءاسننا نم ةيزجلا ذخآ نع هني مل هنآل « عامجإلا ىوعد حصتال أ"

 |1976[. نيدترملا نم ةيزجلا ٍطخخآ فلسلا ضعب نع حص ("

 ال7



 ةيزجلا فرصت فيك - 285

 ديدحت ريغ نم نيملسملا حلاصمل فرصت ةيزجلا نأ ىلع اوقفت

 .[مةك/ثطبإ

 مالسإلاب ةيزجلا طوقس - ها

 هنأ ىلع اوعمجأ مهنأل ءاهب فلكملا مالسإب طقست ةيزجلا نأ ىلع اوقفتا

 . ملسم ىلع ةيزجال
 ١؟١رم]. هنع طقست اهنأ ىلع اوقفتا دقف , لولا ءاضقنا لبق ملسأ نإف

 .[53517/1ب ةهالم ؟99/1ت 17441 همام

 ةلاعج
 : ةلاعجلا مكح - 88

 لوق يف ةزئاج . امهريغو « عئاضلا ءيشلاو , قبآلا دبعلا در يف ةلاعجلا
 . [15/5ي] . فلاخم هيف ملعيالو دمحأو« يعفاشلاو « كلامو « ةفينح يبأ

 ةقباسملا يف لمُجلا -

 ةقباسم : :ر

 ةحلصملا هيف امل لعجلا - 6

 ةحلصم هيف لمعب موقي نمل ًالْعَج مدقت نأ ةلودلل نأ يف ِمّلْعي فالخال
 . [4/4١5ي]. نيملسملل

 لعج ريغب ةطقللا در -

 (مهكل)

 لعجلا نمل -
 نأ زوجيو هنيعب دحاول لجل لعَجُي نأ زوجي ,هنأ يف فالخ ملعيال

 وأ . هنم رثكأ رخآلو . امولعم ًاًئيش دسحاول لعجي نأ زوجيو ؛ نعم ريغل نوكي

 ١ رخآ ًاضوع سانلا رئاسلو« ًاضوع نيعتملل لعجي نأ زوجيو « لقأ .

 .[!؟ 3738/5يإ

 جا ففر



 لااا ا لعخا ببس وه قبألا در - 41

 , لوق وهو « طرش ريغ نم ولو « هدر لعجلا قحتسي قبآلا دبعلا در نم
 ناكف« قلاخم مهنامز يف مهل فرعي ملو : دوعسم نباو ؛ يلعو : رمع

 . 0 /1ي] . "اعامجإ

 قبألا در يف لعجلا ديدحت - 47

 .نويعيرأ دنبع لك ىلع هلف « ا دعاصف ٠ « لايل ثالث نم ًاقبآ ًادبع در نم .
 . [(صضعبلا نع) 1 ”عامجإلاب ًامهرد

 نيتالصلا نيب عمجلا
 اة ل يا

 ةففج

 . تبسلاو سيمخلا نيب يذلاوه ةعمجلا موي نأ ىلع ءامجإلا

 : ٠ [(يعفاشلا نع) 587/؟ف]

 ةدابعب ةعمجلا ةليل صيصخت - 45

 . اذهو : يلايللا نيب نم « ةالصوأ : مايقب ةعمجلا ةليل ضيصخت ه هركي

 . [(يرونلا نع) ؟4/١٠ن 07م 7١/هش] . هيلع قفتم

 موصلاب ةغمجلا موي صيصخت -
 5كم

 ةعمجلا موي ءاعدلا -
0490 

 01 هيف عامجإلا ثبثي ملأ

 : نأ ةككيلم يبا نيبو «راديد نب ورمع لسيم كلذ يف حص دق عامجإلا نأ مهاوعد ءيش,بجعأ ('
 يف ىضق هنأ رمع نعو . مهارد ةرشع وأ « ارانيد مرحلا نم اجراخن دجوي قبإلا دبعلا يف ىضق 85يبنلا
 . مهارد ةرشع وأ ء امهرد نيرشعف هدلب يف دجو نإو « امهرد نيعبرأ هدلب ريغ يف دجو اذإ قبالا لعج

 نمز:يف لعجلا ناكو ٠ يلع لاق ريخآلا لوقلا لثمو . امهرد رشع:انثا وأ «رانيد قبالا لعج نأ هنعو

 . [١؟78م] دوعسم نبا ىضق هلثجو ؛ امهرد نيعبرأ ةيواعم

 - 7غ



 ةعمجلا ةروس ةءارق - 6

 51١18 . ةعمجلا موي ةعمجلا ةروس نيملسملا ةسمئأ نم دحأ كرتي مل

 ٠ [(يعازوألا نع)

 ةعمجللا ةالص -:

 ةعمجلا ةالص:ر

 ةعمجلا موي رفسلا -
(1554) 

 ةزانج :ر

 ةبانج
 لسغلا بجوت ةبانجلا -

 لسغ :ر
 ندبلا يف ةبانجلا لولح - 45

 ٠ [١/507ع] . ندبلا عيمج لحت ةبانجلا نأ ىلع اوعمجأ

 ةبانجلا نم رهطتلا ةيفيك -
 مميت « لسغ :ر

 ةبانملا نم مرحما لاستغا -
9) 

 بنجلا تيملا لسغ -

 ةيققفف]

 بنجلا ةراهط -

(450) 

 - ماله



 أ عامجلا ةدواعم دنع لسغلا - 91

 ' هنكلو « نيملسملا عامجإب لاستغالا هيلع بجيال عامجلا ةدواعم دارأ نم

 . [(يوونلا نع) 77١0 14/1١51ن ١/7949ف 748/؟ش]. فالخ الب بحتسم

 دجسملا بنجلا روبع -

 : . ًاعامجإ نوكيف « ةباحصلا لف وهو « دجسملا روبع بدجلل حابي
 ْ .|١؟؟/١1ي]

 : ْ ْ ىلاعت هللا بنجلا ركذ - 84
 : نم اههببشو « ديمحتلاو ؛ ريبكتلاو ؛ ليلهتلاو , حيبستلاب ىلاعت هللا ركذ

 0 ماع غ48/7ش]: نيملسملا عابمجإب بدجلل زئاج نآرقلا زيغ راكذألا
 . [(يوونلا نع) ؟١؟/1ن 141/١ ي 6/5

 فحصملا بنجلا سم -

 ش (مدك9)

 ةفرعب بتجلا فوقو -
)4947 

 بنجلا يعس -
 (15ؤ١1)

 بنجلا موص -
500 

 بنجلا ةحيبذ -

(1640) 
 لسغلا لبق هلكأو ء بنجلا مون -

 1 عمجم اًدهو , لاستغالا لبق ء« برشيو « لكأيو « ماني نأ بنجلل زوجي

 ْ . [(يوونلا نع) ؟١/5١ن *58/7؟ش] . هيلع

 - الك -



 ءوضولا لبق بنجلا مون - ١

 ءاهقف دنع ءوضولا هيلع بجيال ماني نأ دارأ مث « هتأرما باصأ نم

 نم ةفئاطل ًافالخ « نيعباتلاو « ةباحصلا ةعامج دنع بحتسم وه انإو ءراصمألا

 . [1884 - ؟88ك] . هوبجوأ نيذلا رهاظلا لهأ

 تيم :ر

 ةزانجلا ىلع ةالصلا -

 ةزانجلا ةالص :َر

 ةزانجلا لمح - 0؟

 . فالخ الب ةيافك ضرف ةزانجلا لمح

 ماركإو « ةعاطو رب وه لب « ةءورم طوقس وأ « ةءاند اهلمح يف سيلو

 . لضفلاو  ملعلا لهأ نم مهدعب نمو « نيعباتلاو « ةباحصلا لعفوهؤ ٠ تيملل

 .[1111١-١1560ك (يعفاشلا نع) 17 /هع]

 ةزانجلا لمح ىلوتي نم - 407
 ناكأ ءاوس « لاجرلا الإ ةزانجلا لمحيال هنأ يف ءاملعلا نيب فالخال

 يعفاسلا نع . ىثنا م . [(يوونلا نع) 47/7١”ف (ىعفاشلا نع) نأ مأ ًاركذ تيملا

 ةزانجلا عابتا - 4

 نم هيف ءاوس « ةنس هنأو «زئانجلا عابْتا بابحتسا ىلع ةمألا تعمجأ

 . ["437/8ش 75/0 ع] . امهريغو « هبيرقو « تيملا فرعي

 ةزانجلا عبتي نم - 6

 .هيلع عمجم اذهو« نفدت ىتح ةزانجلا عابتا لاجرلل بحتسي

 . [؟؟ةلهع]

 - الاب



 ْ ةزانجلاب عارسإلا .-
 ' نبا دش دقو « ”ءاملعلا نيب فالخ الب بحتسم ةزانجلاب يشملاب عارسإلا

 7 4 ؟18482 (ةمادق نبا نع) 145/5ف 94/5]) هبوجوب لاقف « مزح

 . [(ةمادق نبا نع)
 روخبلاو « رانلاب ةزانجلا عابتإ - 7و

 : عابمجإب ةورستكم ةرسمجملا يف روخبلابو « رانلاب ةزانجلا عابتإ

 ا مو//1ياا1488- 11١م9 (رذنملا نبا نع) /هع] . ءاملعلا

 . [(رذنملا نبا نع)
 ةزانجلل مايقلا - 904

 . [(يلماحملا نع) 119/7ف] . قافتالاب هوركم ةزانجلل مايقلا

 ْ ةيانج

 ةيد « صاصق « لتق « حارج :ر
 ةيانجلا نع لوؤسملا- 9

 . عامجإلا هيلعو « هريغ ئنج امال ؛ هدي تنج ام الإ دحأ لمحيال

 ْ اماذهو؛ ًاريبك وأ . ناك ًاريغص هدلو ةيانجب بألا ٍذحؤيال كلذلو

 . ماكل - ؟”ا/ه4] .:هيف فالخال

 نونجملا ةيانج -
 (ةككز

 دبعلا ةيانج -
153/4 

 ةبانج رب

 . [55؟م] . ةباحصلا لمع ةزانجلاب عارسإلا .بوجو 0(

 - اماه



 نجلا دوجو -

 . [74١رم] . قح نجلا دوجو نأ ىلع اوقفتا

 نجلا فيلكت - ١

 مهنأ ةّيوشَحلا ضعب نع يكح امالإ فالخ الب َنوُقْلَكُم نجلا

 ءربلا دبع نبأ نعا١ ناحل /كفإ. نيفلكمب اوسيلو « مهلاعفأ ىلإ نورطضم

 . [(رابجلا دبعو

 مالسإلاب نجلا فيلكت -

8 

 نجلا ىلإ مالسلا هيلع يبنلا ةثعب -

 (مهمال)
 مالّسلا هيلع ًادمحم نبا ضعب ةبحص -

 وهف اذه ركنأ نمو « هب اونمآو . هللا لوسر اوبحص ًاموق نا نم نإ
 . [9١6١م] . ناملسم هيف فلتخيال اذهو , نآرقلا هبيذكتل ءرفاك

 1 ةرخآلا يف نجلا باسح -48

 . يصاعملا ىلع ةرخآلا يف نوبذعي نجلا نأ ىلع ءاملعلا قفتا

 . [11/8ىش]

 ةنجلا دوجو - 85

 . عامجإلاب رفك دقف كلذ ركنأ نمو . قح ةنجلا دوجو نأ ىلع اوقفتا

 ىلاعت هللا طْبْمَأ يتلا يه اهنأو . ةقولخم اهنأ ىلع ةّنَسلا لهأ عمجأ دقو

 نم ةفئاطو « ةلزتعملا تلاقو . ةرخآلا يف نونمؤملا اهيف معني يتلا يهو ٠ مدآ اهنم

 ةنجلا نإو « ةمايقلا موي ثعبلا دعب دجوت امنإو . ةدوجوم تسيل اهنإ ًاضيأ ةعدتبملا

 . ١185| 0- ة4ه2 88/8ش 7١/؟رم] . اهريغ اهنم مدآ جرخأ يتلا

- 90/84 - 



 ةنجلا ميعن ةفص - 041

 . ةياهن الب اهلهأ ىنفيالو . ىنفتال . ًادبأ ميعت راد ةنجلا نأ ىلع اوقفتا

 . عامجإلاب رفك دقف . كلذ فلاخ نمو

 ؛برشو ؛ لككأ نسم ةنجلا يف هب ىلاعت هللا فصو امانأ ىلع اوقفتا دقو

 1 ىتاعم كلذ نم ءيش سيل هنأو ؛ حيحص قح « ةذلو سابلو « تاسدقم جاوزأو

  رمأ نكل ءايندلا يف ام فالخب كلذ لك نأو . تومالو ؛ اهيف حيذال هنأو «رانلاب

 ا . هريغ' هتيفيك ملعيال ىلاعت هرمأ نم

 هلل رخآال ًامئاد اسمنت اهميعن عاونأو « اهذالمب نومعنتي ةنجلا لعأ نأو

 : نم امهنيب ام الإ ايندلا لهأ معنت ةئيه ىلع كلذب ٍمُهَمعنُت نإو . عاطقناالو
 ' لصأو « ةيمستلا يف الإ ايندلا ميعن كراشتال يتلا ةسافنلاو , ةذللا يف :لضافتلا
 : .بهذم اذه ىلعو ؛ نوقصبي الو « نوطخخمتيالو :نولوبيال مهنأ يف الإؤ ؛ ةئيهبا

 . 17590/1١-191[ ش ١1/1 75١رم] . نيملسملا ةماعو , ةنسلا لهأ

 رابكلا نم ةنجلا لخخ دي نم - 5

 مهعابتأو , نيمدقتملا نيِيبنلاو « نيملسملل تّدعأ ةنجلا نأ ىلع اوقفتا

 . 86 دمخم انيبن ةعيرشب مهعئارش ىلاعت هللا خسني نأ لبق هب اوتأام ةقيقح ىلع

 . عامجإلاب رفك دقف كلذ فلاخ نمو

 ًالأس ناك نإف . لاح لك ىلع اعطق ةنحلا لخد هللاب كِرْشُم ريغ تام نمو
 ةبوت بئاتلاو«غ غولبلاب هيتولئج لصتا يذلا نونجملاو «ريغصلاك « يضاعملا نم

 «هعيوت دعب ةيمعم ثداحي مل اذإ يصاعلا نم هريغوأ « كرشلا نم ةحيحص

 ءةنجلا نولخدي فنصلا اذه لكف« ًالصأ ةيصعبب لدبي مل يذلا قفوملاو

 يلعو : دوروسلا يف فورعملا فالخلا ىلع اهنودري مهنكل « ًالصأ رانلا نولخديالو
 : :. فلخلاو . فلسلا نم قحلا لهأ هيلع امو.« ةنسلا لهأ بهذم اذه

 ةئيشم يبف وهف  ةسوت ريغ نسم تامو  ةريبك ةيصعم هل تناك نم امأو

 هلبذع ءاش نإ « لوألا مسقلاك هلعجو « ةنجلا هلخدأو .هنع افع ءاش َنِإف « هللا

 دتعي نم عامجإ اذه ىلعو . ةنجلا هلخدي مث ىلاعتو هناحبس هديري يذلا ردقلا

 : . ةمألا نم هب

 دمي



 ةباحصلاك ؛ صن هيف تبث .ث نم الإ نييعتلا ىلع ةنجلاب دحأل عطقيالو :

 . "ةنسلا لها دنع هيلع عمجم اذهو . مهابشأو « ةنجلاب نيرشبملا ةرشعلا
 . [(يوونلا نع) 7؟ه/)١١ف 70/7١ 40: 7ا///١ش ١/؟رم]

 لافطألا نم ةنجلا لخخ دي نم - 407 ش

 77/١١ ش] . ققحتملا عامجإلاب ةنعلا يف « نيملسملاو « ءايبنألا دالوأ نإ

 « يبطرقلاو « يرونلا نع) 189/78ف هو - 68/9”7ي (هريغو « يرزاملا نع)

 . [(ديز يبأ نباو

 حورلاو دسجلاب ةنجلا لوخد -

 ىفصت نأ دعب « ةنجلا ةلضافلا اهسفنأ عم لخدت داسجألا نأ ىلع اوقفتا

 .[ا١الكرمإ لع لك نم سفنأألاو ءردك لك نم داسجألا

 ةنجلا لخخ دي ال نم - 8

 لخديال هنإف لمع ام ريخلا لامعأ نم لمع ولو ؛رفكلا ىلع تام نم
 . [503/92 458 5ا/ا//١ش] . نيملسملا عامجإب ًالصأ ةنجلا

 نونج
 نونجما ىلع رجحلا -

 رجح :ر
 نونجملا ىلع ةياصولا -

 ةياصو:ر 7

 فرصت نم هقبس ام لطبيال نونجلا -

 نم ءيشالو همايصالو « لقعلا دقاف مارحإ لطبيال هنأ ىلع اوقفتا

 . [6١1ا/م] . نونجلا لبق كلذ مت اذإ . هدوقع

 « صاقو يبأ نب دعس . بلاط يبأ نب يلع « نافع نب نامثع , باطخلا نب رمع ؛ قيدصلا ركب وبأ مهو 0
 0 ارسجلا نب ةديبع وبآ . فوع نب نمحرلا دبع « ماوعلا نب ريبزلا هللا ديبع نب ةحلط « ديز نب ديعس

 . ةديبع يبأ نم الدب دوعسم نب هللا دبع تاياورلا ضعب يفو

 م مخك -



 ْ ةالصلاب نونجملا فيلكت -

(575314) 

 نونجما ناذأ.-

(1514) 

 نونجلاب ءوضولا ضقن -
(4471) ْ 

 ةاكزلاب نونجما فيلكت -
)1173) ْ 

 نونجملا جح -

 1 (ةحك)

 :  موصلاب نونجملا فيلكت -
 (؟هالق)

 تونجملا ىلع ةالصلا -
 (ة956)

 نونجمنلا نم صاصقلا -

)80 

 ١ نوتجملا ىلع دحلا ةبماقإ -

 (١٠مه)

 ١ - نونجا ةيانج '

 . م 1ه1/م]. عامجإلاب اهب هيلع عجريال لقعلا دقاف ةيانج

 هفلتأ ام نونجملا نامض -

 (؟596)

 : نونجملا نم ةيزجلا ذخأ -

 (ممع)

 -م9-



 نونجملا فرصت - 7

 وأ  ةبه نم « هلقع دقف لاح يف نونجملا نم فرصت لك نالطب ىلع اوقفتا
 . [775/56ن ه4رم] . تافرصتلا نم كلذ ريغ وأ . ةقدص وأ « قتع

 (عهوح- 14 014-440: 9هرحكلا/ تحمل

 نونجملا نامأ -

 (49؟)

 نونجملا رارقإ -
 (مك

 نونجما ةداهش -

(509) 

 ةماسقلا يف فّلحي ال نونجملا -

(5847) 

 نونجملا ةفالخخ -

0 

 ًايصَو نونجما نييعت -
 1 (ع954)

 نونجملا نويدل يلولا ءافيتسا -

 (4هكل)
 نونجلا نم ةقافإلا دعب لسغلا -

 دل
 نينج :

 نينجلا يف حورلا خفن ءدب -
7) 

 -؟م0-



 نينجلل ةيصولا -

(49049) 

 نينجلا ثاريم -

 (هع3005)

 :.نينجلا نع ةيحضألا -

 ش (84)

 نينجا نع رطفلا ةاكز -
 (1مهما)

 نينجا ىلع ةيانجلا -
 ضاهجإ :ر

 طقسلا زيهجت -

 (؟و4)

 '.طقسلا ىلع ةالصلا -

 (؟155)

 داهج
 ا ش داهجلا مكح - 7

 | لهأ ةضيب نع مهعفدو «رفكلا لهأو « نيكرشملا لانتق نأ ىلع اوقفتا
 ىلع ضرف « نيملسملا ىلع اولزن اذإ « مهميرحو « مهنوصحو « مهارقو « مالسإلا
 1 . نيقيطملا « نيغلابلا «رارحألا

 0 لاقو . نينع ضرفال'. ةيافكلا ىلغ ضرف هنأ ىلع ءاملعلا عمجأ دقو
 . |7975 554/1ب ١١ةرم] . عوطت ةنإ : نسحلا نب هللادبع

 داهجلا ىلؤتي نم -
 ّْ موا د دملك)

 - 7خغ-



 داهجلا باوث - 8

 . [١١ةرم] . ميظع لضف ةمئألا عم داهجلا نأ ىلع اوقفتا

 داهجلل رفسلا -

 (1955؟1)

 داهجلا هيلع نم - 6

 بجبي « هب نوزغي ام نودجي نيذلا , ءاحصألا « نوغلابلا « رارحألا لاجرلا
 . [١/754ب]. فالخ الب داهجلا مهيلع .

 هيلع داهجال نم - 456 ٠
 ىلع الو « غلبي مل نم ىلع الو « ةأرما ىلع ًاضرف داهجال نأ ىلع اوقفتا

 . داز ىلع ردقيال ريقف ىلع الو « عيطتسيال ضيرم

 . ["ا١/0/42558ب ١١ ةرم] . وزغلا ءاسنلل حابي هنأ ىلع اوقفتا مهنأ الإ

 داهجلا يف نيوبألا نذإ - 7

 رئاس لوق يف امهنذإب الإ « ًاعوطت دهاجي مل ناملسم ناوبأ هل ناك نم
 . ملعلا لهأ

 الإ , هيف نيوبألا نذإ داهجلا طرش نم نأ ىلع َنوُقفّتم ءاملعلا ةماع نإو
 موقي نم كانه نوكيال نأ لشم , فلكملا ىلع نيع ضرف داهجلا نوكي نأ
 . | 5مم كلاب 190/ةيز "هب عيمجلا مايقب الإ ضرفلاب

 قفانملاو . قسافلاب ةناعتسالا -

 عامجإلاب زئاج رافكلا داهج يف . قفانملاو . قسافلاب ةناعتسالا
 . [(يدهملا نع) ؟4/0"3ن 1 /هحإ]

 ةاكزلا نم ةازغلا ىلع قافنإلا -

 بل

 كتلك

 1[ 1١ةرم] . هنع طقاس داهجلا ضرف نأ هجورخب ناعيضي ناوبآ هل نم نآ ىلع اوقفتا 0

 - #؟مه-



 :نوملسملا هبراحني نم - 4

 يور ام الإ « نيكرسشملا عب مه نوملسملا مهبراجي نيذلا نأ ىلع اوقفتا

 | كت/1بإ.' "كرتلا الو « برخلاب ةشبحلا ءادتبا زوجيال هنأ كلام نع

 ْ عورشملا ريغ وزغلا - 1
 ٠ . [؟1987م] . فالخ الب ًامْلُظ دالبلا نم دلب ىَرْغَت نأ لحي ال

 : لاعقلا مرحي ىتم -

 (؟1هك)

 ةكم يف رافكلا لاتق

 (مالكح)

 برحلا يف فحصملا لمح -

 1 (مدوا

 برحلا لبق: شيجلا ةيصوق - ١

 21 «ئلاعت هللا ىوقتب هشويج ءارمأ يصوي نأ «.هبئان وأ : مامإلل بحتسي
 ْ لحي امو؛ مهيلع بجي امو , مهوزغ يف نوجاتحي ام مهفيرعتو « مهعابتأب قفرلاو
 ؟948//نش| هيلع :عمجم اذهو ء بحتسي امو  هركي امو: مهيلع مرحي امو . مهل

 .["90/هح

 : برحلا لبق بجي ام - 9"؟

 ْ ىلإ رافكلا ةوعد دعب الإ نوكتال برحلا نأ ىلع نوملسملا قفتا
 ْ 5/1 امهيلك نم مهعانتماو ؛ ةييزجلا ءانطعإ ىلإ وأ . "”مالسإلا
 : .[1/"خ( يدهملا نع) ؟81/90ن 590/هح ١؟؟رم

 . مالسإلاب مهلوخد لبق كلذو ''
 .. هتفلب نم نيب قرف ريغ نم مالسإلا ىلإ رافكلل ءاعدلا ميدقت بجي (لوالا) : بهاذم ةثالث ةلآسملا يف ”

 (كلاثلا) . اقلطم بجيال (يناثلا) . مهريغو ؛ ةيوداهلاو ؛ كلام لاق هبو . هغلبت مل نمو , مهنم ةوعدلا

 ٠ روهمج لوبق وهو :رذنملا نبا لاق . بحتسي هنكل « مهتغلب نإ بجيالو « ةوعدلا مهغلبت مل نمل بجي
 ' : . [؟0/١51نإ . ملغلا لهأ

 -!؟مه2



 هعيوجتو :ودعلا راصح - 4مم

 نإو . اهنع ةيذغألا عطقو . نيكرشملا نوصح راصح بجي هنأ ىلع اوقفتا

 . [6١"رم] . نوملسم ىرسأ كلانه نكي ملام : مهئاسنو , مهلافطأ اهيف ناك

 اهيف نم ىلع ودعلا نوصح كد - 4"

 ناكأ ءاوس « اهوحنو « قيناجلاب وصلا يمر زاوج ىلع ءاهقفلا ماوع قفتا ّْ
 . |7908 - ١/30/5ب]. نكي مل مأ « ةيرذو ءاسن اهيف

 هعرزو .ودعلا رجش فالثإ - ©

 ٠ فلاخم هل فرعيالو ءركب يبأ لوق وهو ءودعلا رجش عطقيال

 . ةباحصلا نم

 برق نوكي يذلاك « عرزلاو « رجشلا نم هفالتإ ىلإ ةجاحلا وعدت ام امأ ش

 هعطق ىلإ جاتحي وأ « نيملسملا نم هب نورتسي وأ . مهلاتق نم عنميو « مهنوصح
 « كلذ انب لعفي ودعلا ناك اذإ وأ « كلذ وحنو , لاتق نم نكمت وأ ٠ قيرظ ةعسوتل '

 4/:18ي 78م. ملعي فالصخ السب عرزلاو ءرجشُأ فالتإ زوجي اهدنعف

 .[/ه/اح ١ 7/9١خ

 ودعلا ناويحح فالتإ - 48

 . فالخ الب زئاج ةكرعملا لاح يف ودعلا ناويح لتق

 ريغب حابم ةجاحلا دنع لكألل ودعلا باود حبذ نإف « ةكرعملا ريغ يف امأ

 ءاهدلج ذخأل «ةرقبلا وأ ءةاشلا حبذ اوهرك دق نيملسملا ءاملع نأ الإ . فالخ

 . اهرئاس كرتو ء.اهضعب لكأل وأ

 اهحبذ نإف « ليخلاك ؛ لاتقلا يف هيلإ جاتحي ام ودعلا باود تناك نإو

 . اعيمج مهلوق يف حابيال لكألل
 ركب يبأ لوق وهو . زوجيال  هقيرغتو ءودعلا لحن قيرحت نإو اذه

 71/4 - 79/8 ”ا/ا//9ي] . فلاخم ةباحصلا نم هل فرعي الو ء. قيدصلا

 .[04- ١ 8/5١خ 978055

 - ؟ماب -



 براحلا لتق - 47

 ,نيغلابلا .روكذلا ءرافكلا لتق برحلا يف زوجي هنأ ٍىلع نوملسملا قفتا
 . اورسؤي وأ « اوملسي وأ «انامأ اوطعي مل ام ٠ « نيلتاقملا

 ْ « باشنلاو « لبنلاب ودعلا يمر نيملسملل نأ ىلع ًاعيمج اوعمجأ دقو

 ؛ يف لدمعلاو , مهيلع ءاملا قثبو . حامرلاب نعطلاو ,«فويسلاب برضلاو « ةراجحلاو
 : همم نكي ملام مهب رفظلا ىلإ لوصول ايس ناك ام لكب مهرمأ نيهوت

 | ؟94١م !9١رم لالا .الا/١بإ نيملسملا نم ىرسأ وأ « ءاسن وأ: « لافطأ

 ْ ١ 44 - "خا

 تراحم ا ريغ لتق - 8

 . نولئاقيال نيذلا . هئاسنالو ءودعلا نايبص لتق. لحيإل هنأ ىلع اوقفتا

 . هب لتقيال هلتاق نأ ىلع اوقفتا دقف « مهنم دحأ لت نإف

 . فالخ الب مهلتق زوجي هنإف « ةراغإلاو ؛ نئامكلا لاح يف امأ

 . مهلتق ىلإ دصقلا نم عنملا ىلع اوقفتا دق عيمجلا نأ الإ

 ' .افالخت الب لتقي هنإف « نابهرلاو , نينسملاو « ءاسنلا نم لتاق نم امأو

 رمل كلل تاخذي الا /١1ب ل95401 - ١494 ةكذع 1١ ةرم] . ملعي
 . [(كاطب نبا نع) ؟47/87/ن (هريغو لاطب نبا نع) ١1١١ /6بف ١ 7٠١ ؟997/7ش

 ْ ودغلا نابهر عضو - 9

 ' . فرعي فالخ الب اولتقي وأ . ةيزجلا اوُدّوَي وأ . اوملسي نأ امإ نابهرلا نإ
 . [(يعفاشلا نع) 1-١17/”خ]

 0 , ودعلا قيرحت -
 1 دذع لمعلا هيلعو «رائلاب هقيرحت زوجيال ودعلا ىلع اوردق اذإ نيملسملا نإ

 . [574/4ي 599 - 598/ت] . ملعلا لهأ

 ْ برحخلا يف رطاخملا ماحتقا - ١

 . [(بلهملا نع) ١١/155؟ف] . ةكرعملا يف كلاهملا ماحتقا:زاوج ىلع اوعمجأ

 -؟م8ه-



 برحلا يف ةزرابملا -

 ةزرابم :ر

 برحلا يف ةالصلا -

 فوخلا ةالص :َر

 ةكرعملا فقوتال ةالصلا -

 . [5//40ي] . نيملسملا عامجإب ةالصلا لجأل كرتيال لاتقلا نإ

 ديهش ةكرعملا ليتق -
 ديهش :ر

 ةكرعملا نم رارفلا - 447

 يكح ام الإ . ةفاك ءاملعلا بهذم يف رئابكلا نم فحزلا موي يَلوُلا نإ

 . كلذك سيل هنأ نم يرصبلا نسحلا نع
 . هيلع عمجم اذهو؛ فعضلاوه ههجو نم رارفلا زوجيال يذلا ددعلاو

 . ددعلل ال ةوقلل فضلا ىف ةربعلا : كلام لاقو

 . ًاعامجإ رارغلا همزلي مل؛ لتق في مل اذإ هنأ هدحو هنظ يف بلغ نمو

 .[١:1ر/هح ”ال/1ب ل ؟1/5خ ١/418ش]

 برحلا يف ةعدخلا- 9445

 « عادخلا نكمأ فيك « برحلا يف رافكلا عادت زاوج ىلع ءاملعلا قفتا

 19/56١ف "05/8١/ش]. لحي الف نامأ وأ ءدهع ضقن هيف نوكي نأ الإ

 . [(يوونلا نع) ؟ه//ن (يوونلا نع)
 هرعش دهاجملا غبص -

 (١هو)

 برحلا يف بذكلا -

 ةضقفف)

 - 75مخ6-



 برخلا لهأ ةحلاصم - 6

 اذهو . ةحلصم هيق ناك اذإ زئاج برسحلا لهأو نيملسملا نيب حلصلا

 . [4//477ي 474/1 ش].. هيلع عمجم

 ةحلاصملا سسأ -

 احلص «.ةمولعم ةدم ىلإ نيملسملا اوحلاص اذإ نيكرشملا نأ ىلع اوعمجأ

 ْ مهوطعأ « دبع ةئم ةنس لك يف نيملسملا اوطعي نأ ىلع: « نيملسملل ًارظن نوكي

 .رئاج كلذ نأ «  مهكيلاممو . مهقيقر نم كلذ

 ْ « هلام نم هديب امو « هدالب ىلع حلاص نم نأ ىلع ء ءاملعلا ةعامج نإو

 "6 0/1 هلامو ء هضرأ همالسإ هلزرحأ ملسأ نإف . هل وهف « هريغو «راقع

 1 . |[ ١هحنشل

 ْ ' ةحلاصملا هلمشت نم - 447

 هنإف « ثدملا نم ةنيدم كلم حلاص اذإ مامإلا نأ ىلع نوعمجم ءاملعلا نإ

 . [(لاطب نبا نع) 5/56١٠ف]. اهلهأ لك حلصلا ىف لخدي

 ' برحلا يف ةندهلا -
 ةنده :ر

 .نامألا ودعلا ءاطعإ -

 نامأ :ر

 ودعلا دنج رسأ -

 ريسأ :ر

 , ودعلا اياعر ةلماعم -

 يبرح : ر

 ودعلا لاومأ نيدهاجملا كلمت -

 ةمينع : ر

 دة



 برحلا راد يف دنجلا نم صاصقلا -

 (مىكمك)

 برجلا راد يف دنجلا ىلع دحلا ةماقإ - .

(00531) 

 زاهج
 هلوح نيجوزلا فالتخا -

 دحاو لك لاقف . هضعب يف وأ « تيبلا عاتم يف افلتخا اذإ نيجوزلا نإ

 تناكو « يل ءيشلا اذه : امهنم دحاو لك لاقوأ ١ يل هعيمج : امهنم

 . فالخ الب كلذ هل تبث ةنّيب امهدحأل

 ةأرملا اهسبلت يتلا بايثلا نأ ىلع اوقفتا دقف « ةنيب امهدحأل نكت مل نإف

 دعب هل كدلذك ًاضيأ هيلع يتلا جوزلا بايث نأو اهني دعب اهل ةموصخلا نيح

 . [مرم 780/٠١ ي] . هنيمي

 ةلاهج
 ةرجألا ةلاهج -

 (ه8-ه:)
 ةلبقلا ةلاهج -

 م51

 مالسإلا ماكحأ لهج -

)540) 

 يتفملا لهج -
(4) 

 ىلاعت هللاب لهجلا -

 (موك)

 -!ام41-



 نمأتسملا ةلاهج -

(445) 

 : دقعلا لجأ ةلاهج -

(045) ْ 

 عيبملا ةلاهج -

 (هما - جه٠ - هيو - هع هزاز - هك - ه44)

 نمثلا ةلاهج -
 : (مك9)

 ' .ةلافكلا يف ةلاهجلا -

 (م1م ١ "ع2 "40

 بروج

 هيلع حسملا -
 (مكحم - ”59)

 -؟9؟؟-



 ءاسحلا





 لماح

 موصلاب لماحلا فيلكت -
 (؟همم)

 لماحلا قالط -

 (1/ه)

 لماحلا ةقلطملا ةدع -

(590) 
 لماحلا ةقلطملا ةقفن - |

(4119) 

 ةافولل لماحلا ةدع -

59417 

 ىنز نم لماحلا حاكن -
 (عاالم)

 لماحلا ىلع دحلا ةماقإ-

 (ل١11)

 لماحلا ىلع صاصقلا ةماقإ -

 (م1)

 سبح
 سبيحلا مكح - 4

 ,نمف « نيعباتلاو « ةباحصلا مايأ يفو « ةوبنلا نمز يف عقو سبحلا نإ
 . راكنإ نود نسم راصمألاو راسصعألا عيمج ينف نآلا ىلإ مهدعب

 . [؟ة/هح :١ /هن]

 -99ه-



 لاجرلاو ءاسلا نب لصفلا 6٠-

 . [١1؟8/هح] ًاعامجإ ءاسنلا سبح زيمب
 سوبخلا ةقفن -

 .هلام ةصاخ نم سوبحنا ةقفن لعجي نأ مامإلل نأ ىلع عامجإإلا

 . |[! ؟ىم/هحإ

 سجتلا عضوملا يف نيجسلا ةالص -

)0 

 نيدملا سبح -
 ١( عمم - ا/48)

 ليفكلا سبح -
)404 

 صاصقلا هيلع نم سبح -
 مكى

 باجح

 ةروع :ر

 ,ثيراوملا يف بجحلا -

 ثيراوم :ر

 جح

 جحلا مكح - 106

 هال نيملسملا عامجإب عيطتسم لك ىلع نيع ضرف جحلا
 .٠ [؟اا ملاح ؟١/3١ب

 -؟و5-



 جاحلا لضف - 167

 . [486م] . رذعلا هدعقأ نم جحي مل نم لضفأ جح نم نأ يف فالخال

 جحلا ناكم - 4

 : كام: اهريغ ىلإال ةكم ىلإ جحلا نأ ىلع اوعمجأ

 ةمركملا ةكم :ر

 جحلا رهشأ - هه

 مارحإلل تقو « ةجحلا يذ نم ًاعستو « ةدعقلا اذو « لاوش نأ ىلع اوقفتا

 (يلماحما نع) 1//عالاه/١ب ؛هرم] .جحلا رهشأ نمو جحلاب

 . [2015/4ن ”7/#ف

 ةنسلا يف ةرم جحلا -

 . [١47م]. فالخ الب ةنسلا يف ةدحاو ةرم الإ زوجيال جحلا

 جحلا ميقي نم - ةهال

 ناطلسلا هميقي نلوأ 2 مظعألا ناطلسلل يه جحلا ةماقإ نأ يف فالخال

 مل ام , ًاعدتبم وأ , ًارجاف وأ  ناطلسلا ناك ارب « هءارو ىّلَصُي هنأو « كلذل مظعألا

 ٠ [ا5ه/1ب امته مالسإلا نع هتعدب هجرخت

 جحلا بوجو طئارش -

 « لقعلاو « مالسإلا : طئارش سمخب بجي امنإ جحلا نأ يف فالخ ملعيال

 « ضرعلاو ء« سفنلا ىلع نمألا عم لاملاو ندبلاب ةعاطتسالاو « ةيرحلاو , غولبلاو

 . لاملاو

 طرش ةقشم ريغ نم ًادعاق ناسنإلا اهب كسمتسي يتلا ةحصلا نإو

 . اعامجإ جحلا بوجو

 دنع لمعلا هيلعو « ةلحارلاو « داّزرلا كلم يه جحلل ةبجوملا ةعاطتسالا نإو

 2, جح اذإ هيفكيو « هلايع ةيافكو , هتيافك هيفام بسكي نم امأ . ملعلا لهأ

 لاقو « عامجإلاب همزلي جحلا نإف . ءيش لضفيالو ؛ ًاعجارو « ًابهاذ هلايع يفكيو

 - وم



 : (يذمرتلا نع) لتي ف جل /مثتآ. ©! زليأل , جيرس نباو . دمجحأ

 .[584 2587/5 (دماح يبأ نع) ها/ .ةكالع

 جحلاب فلكملا نم - 4

 ؛ غلابلا « لقاعلا ءملسملا ؛رحلا ٠ لجرلا ىلع ضرف جحلا نأ ىلع اوقفت
 1 ًائيشو ' ةلحارو « اداز دجي يذلا « نيلجرلاو , رصبلاو , نيديلاو مسجلا حيحصلا

 ا « هاوبأ هبعتمألو , فومخألو ءرحب هقيرط يف سيلو . هرفس ةدم هلهأل فلختي

 . امهدحأ وأ

 وذ اهعم جو : كنلثك تناك اذإ ةأرملا ىلع ضرف جحلا نأ ىلع اوقفتاو 00

 1 . جوز وأ , مرحم
 : « جت اهنإف ءاهعم جحي جوز تاذالو , مرحم اهل سيل يتلا ةأرملا امأ

 . ةباحصلا نم امهل فلاخمالو ءرمع نباو , ةشئاع لوق وهو« اهيلع ءيشالو

 1 . ماراح 6 1/١ ش 4/1 با حل افلأم عارم]

 1 ! جحلاب ةأرملا فيلكت -

 ظ (ة04
 جحلل اهدحو ةأرملا رفس -

0 : 

 هتجؤزب لجرلا جح - 4
 ١| دمعك ؟"0/هشإ عامجألاب عورشم هتأرماب لجرلا جح

 ْ ٠ جحلاب جوزلا نذإ -
 ٍْ اهعنم هل سيل هنأو ؛ عوطتلا جح نم هتأرما عنمي نأ جوزلل نأ ىلع اوعمجأ

 : 4 ,امأ]: (90مالسسإلا ةجح هيشأ اهيلع بجاو هنأل نروذنملا جلا نم

 1 .[7517/هش (رذنللا نبا نع) ؟الا/ 2715/7 ي

 . هلبق نم عامجإ دارملا نأ باوجلاو ؛ دمحأ ةفلاخم عم . بوجولا ىلع عامجإلا ىوعد مهضعب ركنآ ''
0-0 

 ء قحتسإو أ يميختلا مهتم ملعلا لهآ رثكأ لوق وهو . مالسإلا ةجحل نم هتآرمأ عنم جوزلل سيل ''

 علال كاتي اهعنم هل نآب رخآ لوق هلو « يعفاشلا لوق نم حيحصلاو ؛ روث وبآو «دمحأو

-798- 



 فلُغآلا جح - 4
 . [41/7ع] . ةفاك ءاملعلا دنع فلغألا جح حصي

 جحلاب ريقفلا ضيرملا فيلكت د - ه4

 مل نإ ءرفسلا ىلع ردقيال يذلا خيشلاو « هؤافش ىجريال يذلا ضيرملا

 5 فالخ ريغب امهيلع جح الف , امهريغ هب نابينتسي ًالام ادجي

 جلاب قيقرلا فيلكت - 5

 . جحلا همزليال دبعلا نأ ىلع ةمألا تعمجأ

 ريغب مأ « هديس نذإب كلذ ناكأ ءاوس . ًاعوطت ناكو ء هجح حص جح نإف

 . ديسلا نذإ ريغب حصيال : لاق هنإف «دواد الإ , ةفاك ءاهقفلا لوق وهو « هنذإ

 نإف . مالسإلا ةجح نع كلذ هئزجي الف« جحلا دعب قتعأ مث « جح نإو

 . هئرجي : دواد لاقو . هب دعي نم عامجإب مالسإلا ةجحهمزل كلذ دعب عاطتسا

 ممأو « ةقرعب فقوو « مرحأف « مرحُم ريغ ناكو . اهلبق وأ « ةفرعب قتعأ نإف

 ل لال فلفل ملعي فالخ الب مالسإلا ةجح نع هأزجأ كسانملا

 91١م5 - 191852 590/ت (بايطلا ىبأو ءرذنملا ن نباو « يردبعلا ْنسع)

 مما (رذنملا نباو يذمرتلا نع) 77/7ي

 جح اب ريغصلا فيلكت - 6

 . غلبي ىتح يبصلا نع جحلا ضرف طوقس ىلع اوعمجأ

 . دودرم وهو « عدبلا لهأ نم ةفئاط هعنمو ؛ ةمألا عامجإب زئاج هجح نأ الإ

 ىلع يوق نإف . ريبكلا هنم عنمي ام لك نم عنميو « مارحإلل ريغصلا درجيو
 . هنع يمرو « الومحم هب فيط الإو ,راجحلا يمرو ,« يعسلاو . فاوطلا

 هب لسعُق ريبكلا هيلإ جاتحي ام ىلإ جاتحا نإو « هنع يدق ًاديص باصأ نإو

 ءازجال : لاق ةفينح ابأ الإ  ءاهقفلا ةعامج لوق وه اذهو . هنع يدُقو , كلذ

 . بيط الو « سابل يف هيلع ةيدف الو , ديص يف هيلع

- 548- 



 1 الإ «عامجإلاب مالسإلا ةجح نع هدجح هئزجي الف غلب مث جح نإف

 . اهلوقل ءاملعلا تفتلي“ملو « هئزجي تلاق تّدش ةقرف

 1 ةقرعب فقوو « مرحأق « مرَحُم ريغ ناكو ؛ اهلبق وأ ؛ ةقرعب يبصلا غلب نإو
 1/7 ةهامإ. ملعي فالخ الب مالسإلا ةجح نع هأزجأ كساتملا مو

 لوو مو اال عاقنقا - 19297 - ١9١1و - 1911/4 ك ؟هال/ 5 ط

 | (يذمرتلاو ءرذنملا نبا نع) 555/5ي (ضايعو ءرذتملا نبا نع) 47:

 ٠6 ضايع نع) 794/4ن (لاطب نبا نع) هال/4ف (نضايع نع) 6//77ش

 . [(يوونلاو « لاطب نباو

 1 جحلاب نونجملا فيلكت -5

 / لاح يف جح نإف . نودجملا ىلع جحلا بجيال هنأ ىلغ ةمآلا تعمجأ
 هوام] . مالسإلا ةجح نع هئزجيال هنأ ىلع اوعمجأ دقف « قافأ مث « هنونج

 . [(رذنملا نبا نع) "4 ءكورالع

 هوتعملا جح - 4

 انفنإ هوتعملا نع جحلا ضرف طوقس ىلع ملعلا لهأ عمجأ

 ش ' ٠ [(رذنملا نبا نع)
 جلاب ةبانتسالا - 8

 ' جنحي نأ الإ هئزجيال رداق وهو ؛ مالسإلا ةجح هيلع نم نأ ىلع اوعمجأ
 . هريغ هنع جحي نأ ئزجيال « هسفنب

 . ًاعامجإ جلا يف بيني هئافشأ نم سوؤيملا نإو

 ِْ . "نيملسملا نيب فالخ الب اعطت ريغلا نع عقي ريغلا نع جحلا نإو
 (رذلمللا نبا نع) 01/6 ف ١/١51ب (رذسملا نبا نع) 5/8١٠7ي ةءام]

 : .[1مةراح

 . [1/١59بإ . اضرف ريغلا نع هعوقو يف فال .كانه 2"

 تمول



 جلاب ةباينلا ىلوتي نم - 4

 ةأرملا بونت نأو « ةأرملاو لجرلا نع لجرلا بوني نأ زوجي هنأ ىلع اوعمجأ

 نع ةأرملا جح هرك هنإف ع حلاص نب نسحلا الإ هيف فلاخي مل  ةأرملاو . لجرلا نع

 . ةّنسلا رهاظ نع ةلفغ هذهو . لجرلا

 . قافتالاب نّيعت ًاقساف جحلا يف بينتسملا نّيع نإو
 هه - هكام]. عامجإلاب ملسملا نع جحي نأ زوجي الف , ملسملا ريغ امأ

 (لاطبي نبا نع) ه5/5 ف 7٠١1/8 ي 7/6 شا478- ١1م0

1/5 . 

 جحي مل يذلا بئانلا جح - 4

 هئزجي هنأ ؛ هريغ نع هجحب يوني ؛ جحي مل نم جح نم نإ : لاق نم
 . [/84 21/41//ه] . عيمجلا عامجإب دساق لوقف «. بجاولا هضرق نع

 تيملا نع جحلا -

 (موه4)

 ةاكزلا نم جحلا ةقفن ذخأ -

 م(

 جحلا ءادأب يمخارتلا - 1

 ًايدٌوَم ىمسي « كلذ دعب هلعفو ؛رثكأ وأ  ةنس ىلإ ةنس نم جحلا رخأ نم

 . نيملسملا عامجإب هل ًايضاق ىمسي الو « جحلل

 هنأ ىلع ةمألا تعمجأ دقف « تامو « جحي ملف« جحلا نم نكمت نإف

 . [(هريغو بيطلا يبأ نع) 36 - ىلا ءمههلالع]. هرفكب مكحي الو ء صاع

 جملا رركت -

 عامجإب «رذنلاك « ضراعل الإ رركتيالو « ةدحاو ةرم رمْعلا يف بجي جحلا
 لك يف بجي هريغ لاقو . ةنس لك يف بجي هنإ سانلا ضعب لاقو . نيملسملا
 ا9١ه/7ي 4١ ام 79/1ش ٠١ - ؟/ا/ع]. عامجإلا فالخ اذهو « ةرم نيتنس

 . |(رجح نباو , يوونلا نع) 380/4ن 574/150 59هر/"ف

 دوو



 جحلل رفسلا -
(09175) 

 جحا ىلإ ريسملا ةيفيك - في

 . هزاوج ىلع عمجم « ًايشامو «ًابكار جحلا

 : ؛ هسفت ىلع لمحف ؛ جحلا ىلإ ًاليبس دجي مل نم نأ ئلع اوعمجأ دقو
 ملا كلذ دعب ًاليبس جلا ىلإ دجو نإو« هئزجي كلذ, نأ ء جح ىتح ىشمو

 . ليبسلا دوجو لبق اهجح دق ناك يتلا ةجحلل ةيناث جحي نأ هيلع بجي
 .|؟هح/كط ؟ة8/هشإ

 جحب نوكي مارجلا دجسملا ىلإ يشملا رذن -

 1 (عكم)

 جحلا يف بسكلا - 4
 .ملعي فالخ الب جحلا يف ف حام « قيقرلا ءارشو ؛ةراجتلو « ةعانصل
 ا معو

 جحلل ةرجألا ريجألا قحتسي قحتسي ىتم -

 ةرايزلا فاوطو . فوقولاو , مارحإلاب ةرجألا لمكتسي جحلل ةريجألا نإ
 : [؟98/6>] . اعامجإ

 7 جحلاب مارحإلا -
 مارحإ :ر

 :جحلاب م ارحآلا تقو - 5

 دقو. .. عامجإلاب زئاج ةيورتلا نت نم وأ « ةجحلا يذ:لوأ نم مارحإلا
 ٍْ 0 ؟9/6١ش] . "جلا رهشأ لبق جحلاب م ارحإلا زوجيال هنأ ىلع اوعمجأ
 . [199/8ف

 , فاق ء اس مارح همزلي جحا رهشأ ريغ يف مرحأ نم نأ ىلع وعم مهنأب لاق نم لوق نم بجعلا

 0 0: . [815م] . عامجإب سيلو ماهيإو ؛ اطخ اذهو . جيحلا وهف ذ ةرمع نوكي نأ روجيال

 دل



 جحلاب مارحإلا ناكم -
 تيقاوم :ر

 جلاب لالهإلا - ة/7/

 ةجح اهب يوني ء ةجحب جحلا رهشأ يف لهأ نم نأ ىلع اوعمجأ
 . مالسإلا ةجح نع هيزبت هتجح نأ  مالسإلا

 لهي نأ دارأ وأ . ةرمعب لهأق ؛ جحب لهي نأ دارأ نإ هنأ ىلع اوعمجأو
 . هناسل هب قطن امال ء هبلق هيلع دقع ام هل مزاللا نأ ء جحب لهأق « ةرمعب

 .[؛7ام]

 ةيبلتلا مكح - 8
 اهناسحتسا ىلع اوعمجأ دقو . ةعورشم ةيبلتلا نأ ىلع نوملسملا عمجأ

 . [159/7ع 4؟رم 1/6١7ش] . مرا لوخخد ىلإ ؛

 (مامدح)

 ةيلتلا ةغيص - واو
 : كيبل مهللا كيبل : لوقي نأ يه ةيبلتلا نأ ىلع ًاعيمج نوملسملا عمج

 . كل كيرشال« كللماو « كل ةمعنلاو « دمحلا نإ : كيبل كل كيش" هال كيبل

 «بحأ ام ىلاعت هلل ركذلا نم اهيف ديزي نأ سأبال : اولاق ًاموق نأ ريغ ْ
 171/4 ن 757/١ ب 770/9 ف ه248110/9؟ ط] . روهمجلا لوقوهو

 . [(يواحطلا نع)

 ةيبلتلا تقو - 4

 . فرش لك ىلعو « ةالص لك رْبذ ةيبلتلا ءاملعلا عيمج دنع بحتسي

 لهأ نم دحأ كلذ ركني ملو رمع لعف وهو « ةفرعب بلي نأ نكميو
 . ةجحو « عامجإ كلذف « قافآلا

 اعبسلا نم ةاصح رخآ يمر مات نع جراخ ةيبلتلا تقو نأ ىلع اوقفتا دقو
 !١ةدمعك] .' '"سمشلا عولط دعب ةبقعلا ةرمج يف رحنلا موي نم تايصح

 . [ع؛رم 184/75تا771ا//١ط

 . [549/9ع] . مارحإلا ماود لوط رمتست ةيبلتلا نإو
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 ش ةالض رثإب ةيبلتلا ءادتبا - ١

 ْ . انهيلصي ةالص رثإب ةييلتلب مرحمنا ءادتبا نوكي نأ ءانملعلا بحتسا
 |١همالعم ؟كا//1ب]

 ةيبلتلاب توصلا عفر - 11

 ًادصتقم ًاعفر نوكي نأ طرشب هبابحتسا ىلع َقّفّتُم ةيبلتلاب توصلا عفر
 : . هسفن يذؤيال ثيحب

 . ةييبلثلا دنع اهتوص عفرتال نأ ةّنسلا نأ ىلع ءاملعلا عمجأ دقف « ةأرملا امأ
 1/1/7 797/8ت 16741 74/6 ش]. اهسفن عنمسُن نأ اهيلع امنإو

 ِْ . [(ربلا دبع نبا نع) ”١/57ْب (ربلا دبع نبا نع)

 ' جحلا يف فاوطلا -

 فاوط و

 جحلا يف يعسلا -
 : يعز

 | ةفزع ةليل.ىنمب تيبملا - 487

 *« بجاوالو « نكرب سيلو «'ةنس ةجحلا يذ نم عساتلا ةليل ىنمب تيبمل

 : (رذنملا نبا نع) 7/8١٠ع71//هش ةءامإ. عامجإلاب هيلع مد ال هكرت ولف

 .٠ [(يوونلاو ءرذنملا نبا نع) هال « ه٠/هن (رذدملا نبا نع) 100/98ف

 : ىنمب تيبملا نيأ - 5

 3 1 ام] . ءاش ثيح ىنم نم لزني جابخلا نأ ىلع اوعمجأ

 . [(رذنملا نبا نع)
 ىتنم نم جورخلا تقو - 6

 ٍقفتم اذهو سمشلا علظت ىتح ىنم نم جاجحلا جرخيال نأ ةّنّسلا
 ا : [00//هن 7١7/6 ش] . هيلع
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 ىنم يف ىَّلصُي ام - 7
 ءرهظلا ؛ ةيورتلا موي سانلاب مامإلا يلصي نأ ةّئَسلا نم نأ ىلع اوقفتا

 . حبصلا يلصيو « ةروصقم اهب ٠ ءاشعلاو « برغملاو . رصعلاو

 هيلع قاض نمل جحلا ةحص يف ًاطرش سيل اذه نأ ىلع اوعمجأ دقو
 100/9 ف (رذنملا نبا نع) "ه8 يرموا ك مو بإ]. تقولا

 . [(رذنملا نبا نع) '
 ةفرعب فوقولا - 837

 هتاف نمف« « جملا ناكرأ نم نكر ةقرعب فوقولا نأ ىلع نوملسلا عمجأ

 عامجإب ًاعوطت مأ « ًابجاو تن تئافلا جحلا ناكأ ءاوس « لباق ماع يف ءاضقلا همزلي

 1ا/7ي ”؟ه/1ب ١/9454 - !المفلك ه١ام ع؟رم ٠١ هم عإ. ةباحصلا

 ٠ [787/1- "16/5 نش ع

 ةفرع ديدحت - ؟هم

 نيتاسب يليامت ةلباقلا لابجلا ىلإ ةّرَع يداو زواج ام : يه تافرع دودح

 . هيلع عمجم اذهو . تافرع نم ةنرع سيلو « رماع نبا

 ىلإ « ةنرع نطب ىلع فرشملا لبجلا نم تافرع دح : سابع نبا لاقو
 ةنرع : كلام لاقو . ةنرع يداوو . قيصو ىََتْلَم ىلإ « قيصو ىلإ « تافرع لابج

 .|:؟/هشضشللة علل /8ع] . تاقرع نم

 ةفرع يف فقوملا نيا -

 . ءاملعلا عامجإب حصي تافرع ضرأ نم ناك ءزج يأ يف فوقولا

 . ءاملعلا عمجأ هيلعو , هئزجيال كلذ نإف « ةنرع يداوي فقو نم امأ

 . [0/١1ن (ربلا دبع نبا نع) ؟58/95ي 1 مكهك ١ 8/١ع]

 "2 ةفرعب فوقولا تقو -

 رجفلا عولطو « ةفرع موني سمشلا لاوز نيب ام وه ةفرعب فوقولا تقو نإ ْ
 رجفلا عولط نيب ام هتقو : لاق هنإف « دمحأ الإ . ةقاك ءاملعلا لوق يف رحنلا ةليلأ

 . رحنلا موي هعولطو « ةفرع موي

 دله



 . نم عساتلا يف رهظلا لبق سيل ةفرعب فوقولا تقر نأ ىلع اوعمجأ دقو
 . هدعب امف « رحنلا موي هنأ ملع نمل رحنلا مويالو . "ةجحلا يذ

 كزديي ام رادقمب رحنلا ةليل ةفرعب فقو نم نأ ىلع اوعمجأ دقف « هيلعو

 هل نكي مل نإ« ءيسُم هنأ الإ . فقو دقف ؛ مامإلا عم كلذ نم حبصلا ةالص

 ىلإ هرآهن يف دعي ملو . سمشلا بورغ لبق عفدو «راهنلا يف فقو نضو . رذع
 : :ًاكلام الإ ًاعيمج ءاملعلا دنع حيحص هجحو . هفوقو هأزجأ دقف « تافرع
 ْ هتاف دقف ليللا نم ًائيش كردي مل نإف . ليللا وه ةفرعب فوقولا يف دمتعملا : لاقف

 ش . دمخأ نع ةياور وهو , جحلا

 ْ لببق اهنم ضافأو « لاوزلا لبق ةفرعب فقو نم نأ ىلع اوعمجأ دقو
 ننم فقي وأ « لاوزلا دعب فقيف « عجري مل نإ هنأو . كاذ ةقوقوب دمعي الف: لاوزنا

 11/44٠ ١/451 ك 19 ل ه١ ام] . جحلا هتاف دقف  رجفلا عولط لبق كلت هتليل

 , 476 ١4سم (بيطلا يب بأو « يردبعلاو ءرذنملا نبا نع) 118/8 ع 117955 -

 . 00 اال ااا ال١ ب

 . . ةفرع مويب طلغلا - 1١
 ْ منهو « ةجحلا يذ نم رشاعلا يف اوفقوف « اوطلغ اذإ جاجحلا نأ ىلع اوقفتا

 1 . [998/8ع] . مهازجأ « ةداعلا ىلع ريثك عمج

 ْ ةفرعب فوقولل ةراهطلا - 47

 : «لاجرلا نم رهاطلا ريغ فودقو حصي هننأ ىلع ءاملعلا عمجأ
 1 1م ام]: هيلع ءيشالو , امهريغو « ضئانحلاو ؛ بنجلاك , ءاسنلاو

 .:[(رذنملا نبا نع) 7/6/7 (رذنملا نبا نع)

 ةفرع لسغ - 44

 ل اح - 447 42] .'ةفرعب فوقولا لبق لسغلا نوبحتسي ملعلا لهأ

 1 نإو« « اوزلا لبق فوقول مىزجي هنأ دمحا بهذم يف امهرهشأ لب ؛ نيلوقلا دحأ : ةيميت نبا لاق
 ةاحل بورغلا لبق ضافأ ول امك ٠ مد هلع نكل لاوزلا لبق ضافأ
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 ةفرعب ةلبقلا لابقتسا - 444

 . [574/؟ي]. ملعي فالخ الب ةلبقلا لابقتسا ةفرعب فوقولل طرتشيال

 ةفرعب فقاولا ةروع رتس - 1

 . [77/4/؟ي] . ملعي فالخ الب ةفرعب فوقولل طرشب سيل ةروعلا رتس

 ةفرعب فوقولا ةفص -5

 سمشلا تلاز اذإف « لاوزلا لبق « ةفرع موي « ةفرع ىلإ مامإلا لصو اذإ

 دعب عفتراو ءرهظلا تنقو لوأ يف رصعلاو ءرهظلا نيب عمج مث « سانلا بطخ
 ىلإ رضح نم لك هعم فقوو , لجو زع هللا ىلإ ايعاد اهلابجب فقوق « كلذ

 « ةفلدزملا ىلإ اهنم عفد « كلذ هل نابو « اهبورغ نقيتسا امل هنأو . سمشلا بورغ '
 . اهيلع عمجم ةفصلا هذهو

 ردق نمل« ًابكارةفرعب فوقولا نأ يف ملعلا لهأ نيب ملعي فالخ ملعي الو

 يف هيلع جرح الو ردقي مادام ء ايعاد هيلجر ىلع فقو الإو « لضفأ هيلع

 ١1/9459 -10988 - ١10984 ك]. فوقولا ىلع ردقي مل اذإ سولجلا .

 اضف ضل

 ةفرعب فوقولا ةين - 17 |

 . ملعي فالخ الب ةينلا ظرتشيال ةفرعب فوقولل

 . [18/8ع79/4/9ي] . عامجإلاب هأزجأ ًايسان فقو ولف

 ةفرعب رصعلاو , رهظلا نيب عمجلا -

 رهظلا تقو يف رصعلاو ؛ رهظلا نيب عمجلا عرشي هنأ ىلع ةمألا تعمجأ 1

 ةيعفاشلا نو . ةنس هنأو . هدحو ىلص نم كلذكو « مامإلا عم ىلص اذإ ةفرعب :

 رصقب هل اقاحلإ اخشضرف رشع ةتس هنطو نيبو « هنيب نمل الإ عمجلا زوجيال هنأ
 1١8868 - االول - الاله ك 417 2917/6 ش]. حيحصب اذه سيلو « ةالصلا

 نع) 751/5ي 7149/8تا155/1ط ها - ه١ الام مالاء 40 رم1 4884 -

 . [(رذنملا نبا نع) هم/هن 5١ 4/#ف 105/4عا5ه/١ب (رذنملا نبا
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 ةفرعب رهظلا لبق ةبطخلا -6

 , "تافرعب ةبطخلا ةيعورشم ىلع اوقفتا

 1 .رهظلا لبق« ةفرع موي بطخي ملول« « مامإلا نأ ىلع اوعمجأ مهنأ الإ

 ١ -لمممك- 40 ك 78/١ ب (رينملا نبا نع) :25/7ف] . ةزئاج هتالصف
 . [املكحت

 ةفرع يف رصملاو ؛ رهظلل ناذألا - ١ الل

 ش تلقو يف امهعمج راص اذإ رصعلل نذؤيالو ء رهظلل نذؤي هنأ ىلع عامجإلا

 . دمحأ ٍلاقو« « ميقيو , امهنم لكل نذؤي : كلام لاق نكل « تافرع يف رهظلا

 . امهنم ةدحاول نذؤيالو ءامهنم لكل ميقي : قحسإو
 هيلعو ؛ ةفرعب ةبطخلا مامإلا متي نأ دعب مامإلا يدي نيب نوكي ناذآلا نإو

 (يواعطلا نع) عدم - 5 ك 7١5/9 ط] . ةباحصلا عامجإ

 . [م86م

 : ةفرعب رصعلاو ءرهظلا يف ق ةءارقلا رارسإ - ١

 . ءاملعلا عامجإب نونسم ةفرعب رصعلاو « رهظلا يتالص يف ةءارقلا رارسإ

 .. 1/1 ب د مجم - 1موخم - 188 هالك (رذنملا نبا نع) ٠ 4/١ع]

 ةفرعب رصعلاو « رهظلا ةالص رصق -

 مامإلا ناك اذإ ةروصقم ةفرعب رصعلاو . زهظلا ة ةالنص نأ ىلع اوعمجأ
 . 0/1 با ملم - ممالك. ًارفاسم

 ةفرعب رصعلاو ءرهظلا ليجعت - ٠١7

 «رصعلاو ؛رهظلا ةالص ليجعت ةّنسلا نأ يف نيمل.ملا ءاملع نيب فالخال

 اضل فقوملا ىلإ حوري مث 3 ةبطخلا رصقي نأو « سمشلا لوزت نيح

 . [(ربلا دبع نبا نع) ننام

 . [488/ف] . ةيفنحلاو ؛ ةيكلاملا كلذ فلاخ ذل

 - "ثم



 ةفرعب رصعلاو ؛ رهظلا نيب عمجلا كرت - 4

 تنقو يف ةفرعب رهظلا ىلص ول ًامامإ نأ ىلع فالخ الب نوعمجم مهلك

 دساف مهضعب دنعو  ًاطخم ناك ءرصعلا تقو ىلإ رصعلا رثخأ مث« رهظلا

 . [776م]. ةالصلا

 ةفرع موي موص -

 (مهه)
 ةَقلَدْرُما ىلإ عفدلاب ليجعتلا - ٠٠

 اوريسي نأ ةنسلاف « ةفرع يف رصعلاو « رهظلا يتالص نم جاجحلا غ غرف اذإ

 . عامجإلاب بحتسم ليجعتلا اذهو «ريسملا اولجعيو « ةفلدزملا ىلإ لاحلا يف

 184 .”/ىع]

 ةفلدزملا ديدحت -5

 « نيسميلا نع رّسَحُم يداو يتأي نا الإ  ةفرع يليام : ءاملعلا دنع ةفلدزملا

 [٠ ؟ققشإ اهلك لابجلاو « باعشلاو « نوطبلا كلت نم لامشلاو

 ةفلدزملاب تيبملا- +٠

 جحا كسسانم نم كسن تافرع نم عفدلا دعب رحنلا ةليل ةفلدزم اب تيبملا

 هتاق دقف « ةفلدزملا كردي مل اذإ : نسحلاو « يبعشلاو « يعخنلا لاقو . عامجإلاب

 . هفالخ ىلع ءاملعلا ةماعو . ةفرعب فقو نإو , جحلا

 اهب هقوقو هنع مدلا طقسيال هنأو , مد هيلعف « تبي مل اذإ هنأ اوفلتخي ملو

 .[ل45 035 - 180 5ك ول - 0ل 718/6 ش 8١//17ع] . اهيلع هرورمالو

 ةفلدزملا يف فوقولا نيأ - ٠٠١8

 يف ريغص لبج - مارحلا ٌرعْشْا وهو - حّرُق ىلع جاحلا فقي نأ بحتسي
 . [١57/هش (رذنملا نبا نع) 77/8١ع] . ءاملعلا ةماع لوق اذهو - ةفلدزملا رخخآ

 ةفلدرملا يف فوفولا تقو - 8

 سمشلا عولط لس ىلإ رحنا ةليل نم قفشلا بورغ نم هنأ ىلع اوقفت

 . ةفلدزمب فوقولل تقو رحنلا موي نم
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 عةرم] ٠  عامجإلاب فوقولا هتاف دقف ء سمشلا تغلط ىتح فقي مل نمف

 . [180852 (يربطلا نع) 54/هن (يربطلا نع ) 419/8 ف 889/4 ه

 ةفلدزملاب فوقولا ةفص - ٠

 ' « نرغملا نيب اهيف عمجو ء رحنلا ةليل ةفلدزملاب تاب نم نأ ىلع اوعمجأ
 0" ةفرعب فوقولا دعب ءرافسإلا ىلإ حبصلا ةالص دعب فقوو « مامإلا عم ءاشنلاو

 نأ ىري:كلام ناكو.. خي هللا لوسر لعف يتلا ةفصلا اهنأ كلذو . مات هجح َنِإف

 هاا 11و14 او كلا ب] . رافبسإلا:لنبق ةفلدزملا نم عفدي
 1 . [(زثنملا نبا نع) 17/8

 ةفلدزملاب هللا ركذ -

 00 . عامجإلاب نكرب سيل ةفلدزملاب هللا ركذ
 « ىلاعت هللا ركذي ميو « ةفلدزملاب فقو ول هنأ ىلغ اوعمجأ دقف , هيلعو

 115/8 9 طالما يللا ب نضال مات هلجح نأ

 ١ . [(يواحطلا نع)

 ةفلدزمي ءاشعلاو , برغملا نيب عمجلا -

 ىلإ برغل رخؤي نأ تافرغ نم عفادلل ّنسلا نأ ىلع نيملسملا عامجإ نإ

 يف ةفلدزملا يف امهنيب عمجي مث ( عمدا ةينب ريخأتلا اذه نوكيو « ءاشعلا تقو

 ءمامإلا عم ىلصأ ءاوس : ءاشعلا مي «ًالوأ برشملا يلصيف « ءاشعلا تقو
 . ًادرفتم مأ

 . ةدنحاو ةماقإب نينالصلا نيب عمجي هنأ ملعلا لهأ دنع لمعلا نإو

 ككالام 156/١ ب حالا م هرم 2181: 10/5 ش1 فلا ؟ه5/4ع]

 مابك الابد ي 148 - ؟1ا//5 تاله6264 - الالؤال - الالاو كاهأ

 دم , هزج/ه , 519/9 ن.(رذنملا نبا نع) 4١70 8/١43ف (رذنملا نسبا نع)

 ا ١ . [(رذنملا نبا نع)

 - "و.



 ةفلدزملاب ءاشعلاو « برغملا نيب عمجلا كرت - +٠١١

 يف سمشلا بورغ رشإ برغملا ىلص ول ًامامإ نأ ىلع نوعمجم مهلك
 . ةالصلا دساف مهضعب دنعو . ًاتطخم ناكل ةفلدزملا ىلإ عفدلا لبق « ةفرع

 . [م؟0م]

 ءاشعلاو « برغملا ةنس ريخأت - 86

 . [41؟/7ف] . ءاهقفلا لوق يف امهنع ءاشعلاو ,« برغملا ةنس رخؤت

 ةفلدزملاب ءاشعلاو « برغملا نيب عوطتلا - 6

 ه7 ام] . "عامجإلاب كورتم ةفلدزملاب ءاشعلاو برغملا يتالص نيب عوطتلا

 "7/6 2719/78 ن "الال/* يي (رذلملا نبا نع) 417/8 ف 748 /"ت

 . [(رذنملا نبا نع)
 ةفلدزمب رجفلا ةالص كرت - 5

 اهلصي ملف « اهيف رجفلا ةالص نع مانو « ةفلدزملاب تابو ؛ ةفرعب فقو نم
 لصي مل نم نإ : مزح نبا لاقو . عامجإلاب مات هجح نإف , هتتاف ىتح مامإلا عم

 415/78ف 77/8/9ي 10/9872 9/1١5ط] . هتوفي جسحلا نإف « ةفلدزمب حبصلا

 . [(ةمادق نباو « يواخطلا نع)
 ىنم ىلإ ةفلدزملا نم عفدلا - 7

 هيلعو « سمسشلا عولط لبق ىّنم ىلإ ةفلدزلا نم عفدلا نوكي نأ ةنسلا نإ
 . ءاملعلا عمجأ

 808١؟] . ملعلا لهأ دنع زئاج ليللا يف ءاسنلاو « ةَفعّضلا ميدقت نإو
 . [(ةمادق نبا نع) 415/7 ف 164 - 159/8 تاك7/١٠؟ ط مالر/# يب

 رّْسَحُم يداو يف عارسإلا -

 . [١١181ك] . ءاملعلا نيب هيف فالخال رسَحُم يداو يف عارسإلا

 « نيتعكر اهدعب ىلصو « ةفلدزملاب برغملا ىلص هنآ دوعسم نبا نع يراخبلا حيحص يف ام كلذ ركعي ''
 . [119/8ن ١4؟/؟فإ . ءاشعلا ىلص مث « ةماقإلاو « ناذآلاب رمآ مث ء ىشعتف « هئاشعب اعد مث
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 قيرشتلا يلايل ىنمب تيبملا- 4

 45//هرشأ. هيلع قفتم اذهو « هب رومأم قيرشتلا يلايل ىنمب تيبمل نإ

]| 1 

 قيرشتلا مايأ ديدحتا-

 : رحنلا موي دعب مايأ ةثالث يه , "”تادودعملا مايألا يهو : قيرشتلا مايأ نإ
 ْ . قيرشتلا مايأ نم زحنلا موي نأ ريبج نب ديعس نع يورام الإ . ءاملعلا عامجإب

 ١ -18491- 4 ك] . مهو اهنأ نظيو . اهل لصأ ال ةيهاو , ةذاش ةياور يهو

 ١ ينيأو .ينارمعلا نع) 190/8 ع1 هه - 1554 - 51957 - 17

 .|(يدهلل نع) 71١ 4/8ن ”الا//؟5ح ١/457ب.(مهريغو « يردبعلاو « بيطلا

 (ماما)

 ىّنم نم رقي ىتم - ٠ ا

 ْ رقني هنإف « ةكمب ميقم ريغ « مرحلا نع ًاصخاش ىَنم نم جورخلا دارأ نم
 : ملعلا لهأ عمجأ هيلعو:. قيرشتلا مايأ نم يناثلا مويلا يف لاوزلا دعب

 ٠ ٠ هيلع عمجم وهو « قيرشتلا مايأ نم ثلاثلا مويلا يف رفني نأ هلزوجيو
 ْ ه4 - هاامإ سانلا عامجإب زوجي الق «رحنلا يناث موي يف رفنلا امأ

 .[50/هن 1/6 ل" ي

 رامجلا يمر مكح - 71< ٠

 عامبجإلابأ ب بجاو يمرلا نإ

 رامجلا ىلإ ريسملا- 7

 5 /هذإ زئاج « ًابكارو « ًايشام رامجلا نايتإ نأ ىلع اوعمجأ

0) 
 اينما نع) 55/هن ؟؟م/ |

  [؟0* :ةرقبلا] . ©. . . تادودعم مايآ يف هللا اوركذاو# : ىلاعت هلوق يف كلذو ''
 : ماهنع ىكحو . ةئس ةيكلاملا دنع هنإ لاقو .'روهمجلا دنع بوجولا ةياكح ئلع رجح نبا ظفاحلا رصتقا ")

 , نأءاهريغو ء ةشئاع نع يربطلا ريرج نبا ىكحو . هكرتب جحلا لطبي نكر ةبقعلا ةرمج يمر نأ
 : . [15/هنإ . بجاو يمرلا نأ قحلاو . هآزجآ , ربكو : هكرت نإف « ريبكتمل اظفخ عرش امإ يمرلا
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 . فذحلا ىصح لثم يهو . ىصحلاب نوكي يمرلا نأ ىلع اوقفتا

 . بحتسم هنأو

 . ًاعامجإ أزجأ رجحلاب ىمر نإو

 نم امأو «ناك ثيح نم اهذخأ زوجي رامجلا ىصح نأ ىلع اوعمجأ دقو

 ١ هئزجي يعفاشلا لاقو « عامجإلاب هثرجيال هنإف . ىمرملا نم هذخخأ رجحب ىمر

 2781/7 يا4هذك كل 74١ - 799/5 لح ها امإ. هفالخ ىلع عامجإلاو

 . [(رذنملا نبا نع) ا

 رامجلا يمر تقو - 6 ١

 -اهامر نإف ,فالخ الب هدعب مايأ ةثالثو «رحنلا موي يه رامجلا يمر مايأ

 . هزاوج ىلع اوعمجأ دقف « ثلاثلا يف رفنو نيموي يف

 . لاوزلا دعب يمرلا نوكي نأ ةّنسلا ىلع اوقفتا دقو

 بيغت ىتح « قيرشتلا مايأ رامجلا مري مل نم ىلع ءاملعلا عمجأ دقو

 بسح ىلع ماعطلاب وأ , مدلاب ربجي هنأو , دعب اهيمريال هنأ . اهريخآ نم سمشلا

 -1855-١18594-186:.0١ك ه1ام ؛5رم 9١4 م].اهيف مهفالتخا :

 .["141/1ب لمكمك

 رحنلا موي يف ىمريام- 5

 وهو .نيملسملا عامجإب ةبقعلا ةرمج الإ رحنلا يف ىمري ال

 ىلإ سمشلا عولط دعب ةبقعلا ةرمج ىمر نم نأ ىلع نوملسملا عمجأ دق
 . اهتقو يف اهامر ٍدقف ؛ اهلاوز

 . اهيمرل نسحألا وه ىحضلا تقو نأ يف فالخ الو

 نكي مل نإو« ءاهل تقو يف اهامر دقف « بيغملا لبق اهامر نإو

 نأ بيحتسي : كلام لاقو , ءاملعلا عمجأ هيلعو « هيلع ءيشالو  ًابحتسم كلذ

 . امد قيري

 دما



 هاام ؛4رم ١/709ب] . ًاعامجإ هئزت مل رحنلا ةليل لوأ يف اهامر نإو
 ' 5١/5 طالوأكلك - 1منوإو - 141305 - 1ملعو 2 المحمل - 18عمالك
 نين ب 171: 418:75؟؟/هش (رذلملا نبا نع) 149/8:١16١ع
 : , كك تدهن (ربلا دبع نبا نع)

 رامجلا يمر ةيفيك ا

 اهب مفي « ىنم ىلإ لني ةفرع نم عجرن نأ دعب جاحلا نأ ىلع اوقفا
 ا موي يف اهنم . فذنخلا ىصح لثم « ةاصح نيعبس ينمري « « اهمايأي لايل ثالث

 رامج:ثالث قيرشتلا مايأ نم موي لك يف يمريو , غبسب ةبقعلا ةرمج رحنلا
 , دعبأ يبهو , ىوصقلاب أدبي هنأو , عبسب اهنم ةرمج لك « ةاصح نيرشغو دحاوب
 ' اهيمريو  ةلبقلا لبقتسيو «هراسي نع اهلعجيف « « فيخلا دجسم ىلتو « ةكم نم
 « ىطسولا ىلإ مدقتي مث هيدي ًاعفاز وعديو « اهدنع فقي « تايصح عبسب

 يف لعقيو . تايصح عبسب اهيمريو « ةلبقلا لبقتسيو « هنيي نع اهلعجيف
 1 ! نطبتسيو . ةبقعلا ةرمج يمري مش « « ىلوألا يف لعف امك « ءاعدلاو . فوقولا

 . اهدنع فقي الو ةلبقلا لبقتسيو « يداولا

 1 ء.هتفصو  هتقو يف لوألا مويلا يف يمرلاك « يناثلا مويلا يف يمرلا نإو

 ا . ملعي فالخ الب « هتئيهو

 : يأ ىلع « ىمرملا ىف ذ ىصتلا تعقو اذإ هئزجي يمارلا نأ ىلع اوعمجأ دقو

 ْ مهلوق يف هئزجي مل هنود تعقو نإف ٠ ناك ثسيح نمو « يمرلا ناك لاح

 : ىلع تنعقوف , ةاصح ىمر نإو . يمرلا ديعي هننإ ىلع اوعمجأ دقو . ًاعيمج

 ٍإ . عامجإلاب هأزجأ « ىمرملا يف تعقوف « اهبفنب تجرحدتف « لحم

 هيلعو , ةذعب ءافلخلا ةعامجو « 4ي لوسرلا لعف وه ًايشام ىمرلا نإو
 - 180ا/4 2ك 514 569/9 تاه ام مله م 541/١ ْب] . ءاملعلا دنغ لمعلا
 نبا نع) ل1115 34/هش ال 1 اكل دما ياملممللا

 1 2 159/7 ف (يردبعلاو ءرذلللا نبا نع) ب الالكا ل ع (رذنملا

 1 . |(رذنملا نبا نع) 41/هن (ةمادق نقا نع)

 هس اغا



 يمرلا دنع ريبكتلا - 1١4

 . ةفاك ءاملعلا بهذم يف بحتسم يمرلا يف ةاصح لك عم ريبكتلا

 معطي : يروثلا لاقو . هيلع ءيشال هنأ ىلع اوعمجأ دقف «ريبكتلا كرت نإف

 ؟74/9تا١/741ب (ضايع نع) 418/8 ش]؛ يلإ بحأ مدب هربج نإو

 . |( رجح نبا نع) 5ال/6 ن 4519١ ؛هور؟ ف 14516

 رامجلا يمر دنع ءاعدلا -

00790 

 يمرلا دنع ءاعدلا كرت -

 «قّنسلا كرت هنإف , ءاعدلاو ء تارمجلا دنع فوقولا كرت هنأ ىلع اوعمجأ
 . امد قرهي وأ « ًائيش معطي : لاق هنأ يروثلا نع يكح ام الإ « هيلع ءيشالو

 . [1415/15ي ؛؟ه/هش]

 يمرلاب ةباينلا -

 . عامجإلاب هئزجيو « هنع ىمري هنإف ءرذعل يمرلا عيطتسيال نم

 . هريغصل يمرلا ىلع ردقيال يذلا ريغصلا هنأ ىلع اوعمجأ دقف « هيلعو

 . [177/8ع (رذنملا نبا نع) 718/8 ي هالام 86 ةك] !

 يمرلا دعب رفنلا- 0

 . [558/1-] . ثلاثلا يمرلا ءاهتنا دعب رفني نأ جاحلل نأ ىلع عامجإلا

 يمرلا دعب لحي ام - 7

 ءرحنلا موي ةرمجلا يمروه يذلا ءرغصألا َلّلحّتلا نأ يف مهنيب فالخ ال
 « بييطلاو "'ءاسنلا الإ « جحلاب هيلع مرح ءيش لك نم جاحلا هب لخي هنأ :

 . [١الالوا/ - 181761 ١/768ب . هيف اوفلتخا مهنإف ء ديصلاو

 . [475/9يإ . ةباحصلا يف فلاخم هل فرعي الو « سابع نبا لوق يف جحلا دسفي ال ةرمحلا دعب ءطولا 00

 ماو



 بضحملاب لوزنلا - +٠١

 ء بصَحملا يتأي نأ هل ُبحُتَسا « ىنم نم رفنو « يمرلا نم جاحلا غرف اذإ

 عنبارلا ةليل هب تيبيو « ءاشعلاو ء برغملاو : رصعلاو ء رهظلا هب يلصيو « هب لزنيو

 يم سيل هنأ الإ« ءاملعلا عيمج دنع بحتسم اذهو ةجحلا يذ نم رشع

 00 ' .٠ قافتالاب كسانملا

 ءيشال هكرت نم.نأو ء« بجاوب سيل لوزنلا اذه نأ ئلع اوعمجأأ دقو

 , 21/هن 455/8 ف 4٠ /؟ ي 450/0 ش (ضاسيع نع) 195/8 ع]. هيلع

 . [(ضايع نع)

 هرحن وأ . يدهلا حبذ -

 يده: ر

 ريصقت وأ ؛ رعشلا قلح - 5

 قم كو عملا كسا نم كلن ست سأرلا رعش قلح نإ

 . ةفاك ءاملعلا لوق اذهو « هب الإ لصحيالو « هناكرأ

 ْ نع يكحام الإ , عامجإلاب ئزجي امهنم:لك ريصقتلاو , قلحلاو
 ٠ هحنع حص نإ اذهو ريصقتلا هئزجيالو ٠ ةجح لوأ يف قلحلا همزلي هنأ يرصبلا

 ١ . هلبق نم عامجإو ٠ صوصنلاب دودرم لطاب

 اك اههراع 490/هيشإ لضفأ قلحلا نأ ىلع عامجإلا دقعنا دقو

 ١ ١ . [(رذنملا نبا نع) ؟590/5ي 18555 ١1/4 - ؟/8/98ت هلام 44رم

 1 ريصقتلا وأ . قلحلا ةيفيك -

 نأو ٠ هعيمج ريصقت وأ ؛ سأرلا رمش عيمج قلح لضفألا نأ ىلع اوممجأ

 | مل نإفءرسيألا مث « نميألا هسأر قشب أدبي نأ ءريصقتلا وأ , قلحلا يف ةئّسلا
 ْ : ملعي افالخ الب هازجأ لعفي

 سأرلا رعش ريصقت نمع هئزجي مل« نينذألا رعش نم مرسحما رّصق ولو
 . 175/7 مدا عطا *ضأ عامجإلاب

 ١5م -



 اهرعش نم ةأرملا هذخأتام - 5

 440/95ف] . عامجإلاب قلحتالو , اهرعشرصقت نأ ةأرملا قح يف عورشملا
 نبا نع) ؟ة744/8-46ي 14150 - 147552 180/9ت هالام 365/1ب

 . [(رجح نبا نع) ,١/هن 158/8ع (رذنملا
 ريصقتلاو « قلحلا تقو - | /٠١0

 ةرمج ئمر دعب نوكي نأ « ريصقتلا وأ . قلحلا يف لضفألا نأ ىلع اوقفتا
 « ًانراق ناكأ ءاوسو . ةضافإلا فاوط لبقو « هعم ناك نإ يدهلا حبذ دعبو « ةبقعلا
 اذهو . ىعسيو . فوطي ىتح نراقلا قلحيال : يكلاملا مهجلا نبا لاقو . ادرفم مأ

 . [4ةرم 479/0 ش] . هلبق نم عامجإو « صوصنلاب دودرم لطاب
 كسنلا اذه يف علصألا هلعفيام - 8

 « هسأر ىلع ىسوملا رمي نأ علصألل بحتسي هنأ ىلع ء ءاملعلا عمجأ
 هنأ داود يبأ نب ركب يبأ نعو . بجي ةفينح وبأ لاقو . ًابجاو كلذ سيلو

 نبا نع) 157/8 ه١ام] . هلبق نم عامحإب جوجحم وهو . هرارمإ بحتسيال
 . [(رذنملا نبا نع) 547/7ي (رذنملا

 كسانملا ضعب بيترت - 8

 فاوط مث ءريصقتلا وأ . قلحلا مث , هحبذ وأ . يدهلا رحن مث « يمرلا
 دقف , يكلاملا مهجلا نبا الإ . ءاملعلا عامجإب بولطم بيترتلا اذه . ةضافإلا
 . عامجإلل فلاخم هلوقو . فوطي ىتح قلحيال : لاقو « نراقلا ىنثتسا

 مهنأ الإ  ءاملعلا نيب مسلعي فالح الب هأزجأ « بيترتا اذه فلاخ نإف
 عضاوملا ضعب يف مدلا بوجو يف اوفلتخا

 نبا نع يور ام الإ هيلع ءيشال يمرلا لبق رحن ول هنأ ىلع اوعمجأ دقو
 . ًامد قرهيلف « هرخخأ وأ « ًائيش هجح نم مدق نم : لوقي ناك هنأ سابع

 دننع اهب لومعم ةئس اذهو . ةيدفلا هيفف ءرحني نأ لبق لح نإف

 . ءاملعلا ةعامج

 موال



 ' ٍبوجو يف كلذ يف يهاسلاو ؛ دماعلا نيب قرفال هنأ ىلع اوقفتاو
 ا - ١/884 ك] . ميدقتلا عنب نم دنع مئإلا يف نافلتخي امنإو « اهمدعو « ةيدفلا
 , اك /خ1ع 55/٠ 141/1 ب 27/75 يال ةدوك ح و176 1مل

 . [(رجح نباو « ةمادق نباو « يوونلا نع) 77/هن (ةمادق نبا نع) 450/8 ف
 1 1 جحلا كسانمل ةراهطلا -

 « ةزاهط ريغ ىلع جنحلا كسانم لكب مايقلا ءاملعلا ةعانمج دنع زوجي
 ْ اهيلع ردنق نمل ةراهط ىلع اهلعف نأب نوفلتخيال مهنكلو . تيبلاب فاوطلا الإ

 . لضفألا وه

 : نم ءيش نم عنمتال ءاسفنلاو . ضئابحلا نأ ىلع اوعمجأ دقف « هيلعو
 -1ا978 - ١ الو١175-18150ك]. هيتعكرو فاوطلا الإ « جنحلا كسانم

 . [1؟١/5ج (هريغو « يئربطلا نع) الا /7عالا تلا

 (؟اامح)

 مارحإلا نم لّلحُتلا هب لصحي ام - 0

 : لمكأ دبق ناكو هدعب وأ ؛ رحنلا موي ةضافإلا فاوط فاط نم نأ ىلع اوقفتا
 ا « طنيخملاو « بيطلاو « ءاسنلاو « ديصلا 'هل لح دقف « ىمرو ؛ هجح كسانم

 . . مارحإلاب هيلع عنتما ناكام لكو , حاكنإلاو « حاكنلاو

 . فاوطلا مامت لبق للحتيال هنأ ىلع اوعمجأ دقو

 نآل نيملسملا عامجإب دوسألا رجحلا حسم درجمب لصحيال للحتلا نإو

 1 11146 - ورجك5 - 15494 2 م86م ةدرم] فاوطلا لوأ يف نوكي هحسم

 . [(يوونلا نع) ؟/4/8فاكاكأ 708/9 ش نونو

 جحلا تاوف دنع مارحإلا نم حتا ها

 , نم جرخال . ةفرعب فوقو مدعلا جحلا هتاف نم نأ ىلع اوغمجأ ءاملعلا نإ

 00 « ةرمعب لحي هنأ يأ. "'ةورملاو افصلا نيب يعسلاو « تيببلاب فاوطلاب الإ ةمارحإ

 : . [7/ةر/ف امال كالا ا ب لباق جح هيلع نأو

 | ء نمأبع نباو ء تباث نب ديزو  رمع نباوع رمع لوق وهو ؛ قالحو « يعسو قاوطب للحتي جحلا هتاف نم 9

 . 477٠| 471/9 يإ . اعامجإ ناكف « فلاخم مهل فرعي ملو مكحلا نب ناورمو « ريبزلا نباو

 -م١”-



 جلا دسفي ام - ١49

 يهنم لعق نايتإب وأ « هناكرأ نم نكر كرتب دسفي جحلا نأ ىلع اوقفتا
 . عامجلا وهو« هلع

 0 ضرف جح ناكأ ءاوس « روفلا ىلع ءاضقلا بجاوي اذه نأ يف فالخالو

 دال عمل# - 11مل رم 704 - ؟هال/١ب] . ”عوطت جح مأ '
 0/7/5١ف (يردبعلاو يدرواملا نع) ؟ةة/7/ع 779/9ي 1 -/١1/7910

 . [(يواحطلا نع)

 جحا يف عامجلا - ٠65

 . مرحي نيح نم مارح جاحلا ىلع ءاسنلا ءطو نأ ىلع نوملسملا عمجأ

 ىلاج نيبالو . عامجإلاب . "”يسانلاو , دماعلا نيب كلذ يف قرف الو ْ
 . ملعي فالخ الب « ةعواطملاو . عامجلا ىلع هاركإلا

 دسفأ دقق « ىعسيو « فوطي نأ لبق وأ« ةفرعب لبق ئطو نمو

 . عامجإلاب هجح

 نانا ؟18/1بإ عامجإلاب ةبقعلا ةرمج يمرب لحيال ءاسنلا ءطو نإو

 م60م 598/9/ع (رذنملا نبا نع) 708 2501/9 ي 4كم 75١ /١ط ه4, ؛؟ام
 . [7ا/هب 17/4ف ١ا/ا/لو92ك (صضعبلا نع)

 جحا يف عامجلا ءازج - 6

 هيلع نأ « ةفرعب هفوقو لبق , هجح يف ًادماع عماج نم نأ ىلع اوعمجأ '

 . ةداتقو ءاطعل ًافالخ« يدهلاو لباق جح

 اذإ ةعبسو . جحلا يف ة مايأ ةثالث مايصف . دجي مل نإف . ةندب هيلع بجيو

 ةباحصلا يف رهظي مو «ورمع ناو « سابع نيإو ءرمع نبا لوق عذ عجر
 اعامجإ نوكيف « « مهفالخ

 سيلو « اعامجإ كلذ يف ءاملعلا ضعب ىعدا دقو  دسف اذإ عوطتلا جح ءاضق ىلع اوقفتا مهنآ ملعتال () :
 . [؛ةرمإ . احيحص اقاليخ هيف اندجو دق لب « كلذك

 : ىلاعت لاق . نايسنلاب ةخاؤيال ىلاعت هللا نأ حص دقو ؛ كلذ ىلع عامجإلا ىوعد ءيش بجعأ '"”
 . [460م] (8 : بازحألا) ©. . مكبولق تدمعتام نكلو « هب ماطخأ اميف حانج مكيلع سيلو»

 وود



 وترجو لكحل ك ع» - 47م]. هيلع دحلا بوجو ىلع اوعمجأ دقو

 : . [440/7ي

)003 

 دسافلا :جحلاب يضملا- 5

 1 ءداسفإلا الول هلمعي ناكام مديو + هيف يصفلا همزلي ؛ هجح دسفأ نم

 , 719/7 ي (يردبعلاو يدرواملا نع) 749/17ع]. ةباخصلا عامجإ هيلعو
 .لككقمل لكل ل1 عمرا - ١ مالك

 | عامجلاب دسافلا جحلا ءاضق ةيفيك - ٠١1

 ا نأ امهيلع بجو « جحلا ايضقو , عامجاب امهجح ةأرملاو « لجرلا دسفأ اذإ

 1 . هوجن وأ « لزنم ياعم نالزنالو أعم نابكري الف « عامجلا عضوم نم اقرفتي

 ٠ فلاخم امهل فرعيالو . سابع نب باو ءرمع لوق اذهو . امهجح ايضقي ىتح
 .[؟؟١/؟ي]

 جحلا يف ف ءانمإلا - ٠١8

 . [14/ ًاعامجإ جحلا هب دسفيال زكفلل ءانمإلا نإ

 جحلا يف ثفرلا -484

 . [871م] . جحلا يف ثفرال هنأ يف فالخال

 جحلا يف قوسفلا-

 . [871م] ..جحلا يف قوسفال هنأ يف فالخال

 جحلا دعب قسفلا -

 ْ ..[181/5-] . عامجإلاب هتداعإ بجويال جحلا دعب قسفلا نإ

 - جحلا يف لادجلا +61

 .'ججلا يف لادجال هنأ يف فالخإل

 دما



 "'همارحإالو ء هجح لطبيال « جحلا يف لداج نم نأ ىلع اوقفتا دقو
 . |45رم م8316]

 جحا يف هكرت بجي ام لعف - ليدي

 وأ « ًادماع « همارحإ يف هبنتجي نأ هيلع ناك ًائيش لعف نم نأ ىلع اوقفتا
 . [49رم] . همارحإالو , هجحح لطبيال هنأ , ًايسان

 جحلا يف ديصلا -

 ملكك راو ركل دلو كولو دورا دول 5 حله 114

 جحلا عاونأ - 05

 نارقلاو « جحلا ىلإ ةرمعلاب عتمتلاو « جحلا دارفإ زاوج ىلع ةمألا تعمجأ

 ليضفت ىلإ لام نمو . ةعيرشو « نيدو « قح كلذ لكو « ةرمعلاو جلا نيب
 «رمع ىهن دقو . هاوسام حابأو« هراتخا ليضفت هجو ىلإ هيأرب لام اغإف ء ءيش 1

 - 14الا1/ - 1415 - 1ملك4 - 1 هالئ5- 1 ةمم/ك] . "'عتمتلا نع نامثعو

 2: ؟5600/هش (دمحأ نع) 56١ 170717617 7017 749/7 ي الل 14

 7107 ا //9ف (نيسسح يضاقلا نع) ٠ العام

 « يوونلا نع) 7565 20170:9/4ن .388.0٠ 759/؟- (يوغبلا نع)

 . [(ميقلا نباو
 نارقلا ةروص -

 هسفن عم يدهلا قاسو ؛ ًاعم ةرمعلاو جحلا ىونو « ىبل نم نأ ىلع اوقفتا
 . نراق هنإف « همارحإ نيح

 عامجإلا اذه ىعدا نم ىلع ركتاو اذه دض ىلحما هباتك يف مزح نبا راتخا دقو : ةيميت نبا لاق
 « همارحإ لطبأ دقق ؛ همارحإل اركاذ , ادمع « لطابلا يفو « لطابلاب لادجلا : لاقف . انه هاكح يذلا

 هدمعت قوسف لك: لاقو 4 جحا يف لادجالو « قوسفالو , ثفرالف# : : ىلاعت هلوقل « هترمعو + هجحو

 : لاق « قوسفالو ثفر الف# : ىلاعت هلوقل « هترمعو ؛ هجحو « همارحإ لطبأ دقف « همارحإل اركاذ مرحما

 لك ؛ لاقو « قوسفلاب هولطبي ملو ٠ ثفرلاب جحلا اولطباف , انولت امك تدرو ةيالآ نآ ايندلا بئاجع نمو
 تيبلاب هفاوط مستي نأ ىلإ مرحي نأ ذنم هجحل ركاذ وهو ؛ تناك ةيصعم ةيآ ؛ ةيصعم دمعت نم
 . اذه ىلع عامجإلا مهاوعد ءيش بجعأو : لاق . هجح لطب دقف . ةبقعلا ةرمج يمرو ٠ ةضافإلل

 ةاقنأ ١ هباتك يف هركذ امم ريثك يف هنم رهظآ هيف عامج لا : تلق

 7 .|97/9ف]. يهنلا نع عجر نامشع نآ يئاسنلا ىور'"

 دم



 ش | تاوف فوضخ ريغ نم فاولعلا لبق لبق ةرمعلا ىلع ىلع جحا لحن اذ تلا ذو
 . "فالخ ريغب'ًانراق ناكو . كلذ زاج . جحلا

 دقق , قلخلا الإ ةرمعلا لاعفأ نم هيلع قبي ملو « جحلاب نراقلا لهأ نإو
 : . نرإقب سيل هنأ ىلع اوقفت

 ش لّدحتلا لّذمت ةبقعلا ةرمج ىمر اذإ نراقلا نأ يف ء ءاملعلا نيب فالخالو

 0 مح ؛مرم] . مارحإلاب مرحام لك هبل لح تيبلاب فاط اذإو« ءرغصألا
1/1 1/8 :115/4] . 

 !عتمتلا ةروص - 5

 ش ملو « اهنم لو . ةرمعب جملا رهشأ يف مرحأ نم نأ ىلع ءاملعلا عمجأ
 هنأ هماع نم جح مث  ًالالح ةكمب ماقأ مث ؛ ماريا دجسملا يرضاح نم نكي

 هيلع , عقمتم وه : نسحلا لاقو . مايصلاف الإو ,ادجو نإ يدهلا هيلع ””عتمتم
 -15188-151:71- 15054 ه١ام] . جحي ملو . هدلب ىلإ داع نإو ء يدهلا

 (ربسلا دنبع نبأ نغ) ٠ 714/8 ف (رذنملا نبا نع) 1/1 ينفد

 ْ ” انا

 مارحلا دجسملا زضاج وه نم ب /٠6

 : يرضاحج هلهأ نكي مل نم كلذ : ىلاعت هلوق ينف مارحلا دجسملا رضاح
 وه امنإو  ًاعامجإ هدحو مارحلا دجسملا هب دري مل (195 : ةرقبلا) «مارحلا دجسملا

 نم فلاخم هل فرعيالو . سابع نبا لوق وهو . ةكم لهأ نم مرحلا يف نطاقلا

 1 . م6 ؟ا/١/؟ح] . ةباحصلا

 جحلاب 3 دملا مرحي ىتم -

 1 نإ ةيورتلا موي الإ جحلاب مرحي نأ هل بحتسا ةرمعلا نم جمتملا للحت اذإ

 لبق جحلاب م ارحإلا ميدقت هل بحتسا يدهلل ًامداع ناك نإف . يدهلل ًادجاو ناك

 . [5:9/4ن] . هيف فلتخم اذهو , هسكع وآ ؛ جحلا هيلع لخدي مث 3 «ةرمعلاب لالهإلا
 ا جج نمال رصحلل وه عتمتلا نأ رييزلا نبا نع انيور دقو متلقام ىلع طق سانلا عمجأامو ءاطخ اذه ("

 :ممكمإا 3 يبنلا نايب دورو عم عامجإلا ةاعارل ىنعمالو ء رمتعا نآدعي

 مم



 « ةجحلا يذ لوأ نم مرحي نأ لضفألا ليقو . ةجحلا يذ نم سداسلا مويلا

 يف فالخلاوي عامجإإلاب زئاج امهالكو ال مأ؛ يدهلل ادجاو ناكأ ءاوسو

 . الترع بابحتسالا

 جحلا عتمتملا كرت - 4

 « عتمتمب سيلف « كلذ هماع نم جحي مل مث « عتمتلا ديري وهو « رمتعا نم

 نم : لاقف ء نسحلا ذشو ؛ مالسإلا لهأ نم دحأ نم فالخ الب هيلع يده الو

 .[477/؟ي ؛ةرم 876م] . جحي ملوأ « جح « عتمتم وهف « جحلا رهشأ يف رمتعا

 ةرمعلاو جحلا نع عتمتلا ءازجإ -

 7650: 707/7ي] . فالخ الب ًاعيمج ةرمعلاو , جحلا نع ئزجي عتمتلا
 . [(ةمادق نبا نع) ”05/ف

5447 

 اه دعبو ةرمعلا لبق جحلا -

 (؟974(

 ةرمعلا ىلع جحلا لاخخدإ - 5

 فاوطلا حتتفي ملام ء جحلا اهيلع لخدي نأ هل زوجي ةرمعب لهأ نم

 17/8/87 (رذنملا نبا نع) 477/7ي هءامإ. "عءامجإلا هيلعو « تيبلاب

 . [(رذنملا نبا نع)
 جحلا رهشأ ريغ يف ةرمع دعب جملا - 5

 « كلذ هماع نم جح مث « جحلا رهشأ ريغ يف رمتعا نم نأ ىلع اوعمجأ

 تمقأ مث « جحلا رهشأ ريغ يف ترمتعا اذإ : لاقف سواط ذشو « عتمتمب سيلف ٠

 ( ةعتم يهق رحنلا دعب رمتعأ نم : لاقف نسحلا ذشو . عتمتم تنأف « جحلا ىتح

 . [4ةرم 477 - 7/١47ي]. دحأ امهلوقب لقي ملو

 . [508/4نإ . هيف فلتخم اذهو « هسكع وآ « جحلا اهيلع لخدي مث , ةرمعلاب لالهإلا (”

 م



 . راصحإلا بجوم 6067

 . ضولابو رئاجلا ناطلسلابو ءودعلاب « نوكي ملعلا لهأ دنع راصحإلا

 .[اىمهمم]

 1 : راصحإلا لاوز ءاجر - 5

 ْ يقي هنإف« تيب ىلإ وصولا يف ذ هؤاجر هيلع بلغو . ودعلا هرصح نم
 تك سأيي ىتح . همازحإ ىلع

 , رصغلا للحت -666

 . عامجإلاب همارحإ نم للحتلا هلف ءودع هرصحأ اذإ ؛ جحلاب مرحما نإ

 . مهعامجإب تيبلاب فاوطلا ةلالحإ طرش نم سيلو

 ' تبعمجأ هيلع « هريغو « مارحلا دجسملا رضاح هيف يوتسي رصحلا نإو « اذه
 . |8800 107 1 5//01ط 11/5 4545/1 ب 1/4 ةمألا

 : . رصحلا لاوز- 5" ٠

 د يقل رصحلا ىلعف مارحإلا نم للحتلا :لبق رصحلا لاز نإ هنأ ىلع اوقفتا
 ! ه4ام] .ةرمع لمعب للحت,جحلا تاوق دنعب رصحلا لاز نإ هنأو . جحلا مامتإل

 ا . [(رذنملا نبا نع) 775/7 ي (رذنملا نبا نع) 6/4١ف

 جحلل رصحلا ءاضق - 1/

 هنجبح ناكو راصحإلاب للحت اذإ هبشأام وأ ء ضرم وأ «ودعب رصحلا نإ

 . (يدهملا نع) 1؟/هن ١6١0 /؟ْحإ. عامجإلاب ءاضقلا هيلعف ء ةضيرف جح

 . [8//15ع؟أم 714/١ ب

 جحلا ءاضق بجوي ام -

05 

 ةبجاولا نع ء ءاضقلا ةجح ءازجإ - 51 ٠

 ا الي ةبجاولا ةجحلا نع ءاضقلا ةجح هنأزجأ يضقاذإ « جحلا هتاف نم
 7 ملعي فالخ

 دماغ



 ضرف ىلإ ًاعوطت جحلا بلق - 4
 ضرف ىلإ عوطّتلا بلقنا ء بجاو جح هيلعو , ًاعوطت جحلا أدتبا نم

 . [١185/1ب] . قافتالاب

 جحلا خسف -

 4 يبنلا باحصأل خسفلا ناك امنإو . جحلا خسف زوجيال : مهلك اولاق

 هجح خسف هل نأو « مويلا ىلإ تباث خسفلا نأ ىلإ بهذ دمحأ نأ ريغ . ةصاخ :
 . [80ل] . ايده قاس نكي مل اذإ

 عوطتلا جح مزلي ىتم -

 هيف لخخد نم نأ ىلعو . هيف عورشلاب مزلي عوطتلا جح نأىلع عامجإلا
 . [١507/1ب 428/5ع] . ءاضقلا همزلي هنم جرخو , اعوطتم

 جاحلا ةطقل -

061 
 رجح

 هيلع رجحي نم - 1/7

  هوتعم نونجم وه نم ىلعو , غلبي مل نم ىلع رجح لا بوجو ىلع اوقفتا ٠
 . "'هل لقعال قبطم وأ

 . ريبكو « ريغص نم هلام عيضم لك ىلع بجي رجحلا نأ ىلع اوعمجأ دقو

 . لاجرلا غلبم غلب اذإ عئابلا رح لا ىلع رجحيال : الاقف « رفزو « ةفينح وبأ درفناو

 لهآو « يعفاشلاو « كلام بهذف . مهلاومآل ريذبت مهنم رهظ اذإ رابكلا ءالقعلا ىلع رجلا يف اوفلتخا ذل
 « مههفس هدنع تبث اذإ مكاحلا مكحب مهيلع رجحلا ءادتبا زاوج ىلإ قارعلا لهآ نم ريثكو « ةنيدملا

 رجحلا ادتبيال هنآ ىلإ قارعلا لعآ نم ةعامجو « ةقينح وبآ بهذو .ريبزلا نباو « سابع نبا يأر وهو
  نيريس نباو ٠ يعخنلا ميهاربإ لوق وهو: رابكلا ىلع

 ىتح هلام يف فرصتلا نم هعنمل هيلع مكاح ا رجح زاوج يف ءاملعلا فلتخا دقف « سلفملا امآ
 . كلذ هل نأ ىلع روهمجلاف , كلذ هل سيل مآ « مهنويد ةبسن ىلع ءابرغلا ىلع مسقيو « هيلع هعيبي
 ا فه

 -ممه-



 ؟/0/5ب ؟؟؟ام ه8 رم]. ”هفسلل رجحلا ىلع ةباحصلا عمجأو
 . [(ضعبلا نع) ؟؟هرهح

 هتع « ريغص « هفس « نونج « سيلفت :َر

 ١ هيلع رجحيال نم - ٠ فو

 رظنلا ننسح . هنيد يف ًالدع , ارح . ًالقاع , ًاغلاب ناك نم نأ ىلع اوقفتا

 ا . ذقان ونهف , هلام يف هذافنإ زوجي امم هذفتأم لك نأو , هيلع رجحيال هنأ هلام يف

 ْ . [هةرم]
 هيلع روجخما رومأ ةياعر - 4

 . [هدرم] هيلع روجحما رومأل رظنلا نئنسح بوجو ىلع اوقفتا

 ةبوقعلا بجوي امب هفس وأ , سلفل هيلع روجحملا رارقإ - 6
 : , ًاصاصق وأ « ًادح بجوي امب رقأ اذإ « هفس وأ ؛سلفل هيلع روجحما نإ

 امو ديلا عطق وأ « دمعلا لتقلاو . فذقلاو « برشلاو « ةقرسلاو « ىنزلاك

 فالمخ الب لاحلا يف رارقإلا كلذ مكح هسززايو , لوبقم كلذ نإف ء اههبشأ

 , ات نبا يم) 4 1/4114 ملعي

 هيلع روجخغلا قتع -

 (8١3هم)

 هريغ هيلع روجحملا ةلافك -

)042 ْ 

 رجحلا لبق سلفملا فرصت -

)0086 ْ 
 رجلا دعب سلفملا عربت -

 1 (/ه1(

 نبا ؛ يهتلا هلقنل عامجإلا حصول. اهيلع رجحلاب مه نيح ريزلا نبأ عم ةشئاع بخل ؛ملسنال 9
 . |9ةه/ةجإ . فلسلا. .عامجإ ة ةفرغم ىلإ برقآ امهو « نيريس

 . [194م]ب هلوق يف اطخأ ريبزلا نبا نأ حصف : لاق مث ءريبزلا نب هللا دبع لوق مزح نبا شقات دقو

 ا



 نونجما ىلع رجحلا تويث -

 . مكاح مكح ىسلإ جاتحيال نونجما ىلع رجحلا نأ يف فالخال

 .[5/١15ي]

 نونجملا نع رجحلا عفر - ١٠ا//

 ريغب مكاح مكح هيفاط رتشي ال « « لقع ذإ نونجملا نع رجحلا عفر نإ 1

 43[4/١2ي] . فالخ

 هرثأو ريغصلا نع رجلا لاوز.- 8/٠

 غولبب الإ رجحلا نم نوجرخيال ءابآلا ووذ راغصلا روكذلا نأ ىلع اوقفت

 . مهنم دشرلا سانيإ « فيلكتلا نس

 ىصولا لوقب الإ ةيالولا نم نوجرخيال مهنإف . ءايصوألا يوذ روكذلا امأو

 . هيف فالخال اذهو بلا لبق نم ًانيعم يصولا ناك نإ « ديشر هنإ

 أ فظتو« عوزخت يح «اهضول دسب الام اهيلإ كاي القا تدبلا امأو

 راصف ٠ فلاخم هل فرعيالو ءرمع لاق هبو « جوزلا تيب يف ةنس اهيلع يضحي ا

 (رذنملا نباو ءدمحأ نع) 416: 4:9/4ي 777/5ب ١١؟ام] . ”اعامجإ
 .[م؟4/هح

 رجحلا بجوي ام ةدوع - لنحخا

 داع مث « هلام هيلإ عفدو « هغولبو « هدشرل « رجحلا هنع كف اذإ هيلع روجحلا :
 07/هف 4/١47ي].ةباحصلا عامجإب رجحلا هيلع ديعأ , هفسلا ىسلإ

 « يضاقلا يصو عم يضاقلا نذإب نوكي رجحلا لاوز نإف : هيلع ايصو هدلاو نيعي مل يذلا ريغصلا امأ

 1 1 - [999/5بإ. كلت يف فالتخا ىلع
 ديعس هأور ٠ ادلو دلت وأ ءالوح اهجوز ثيب يف لوح ىتح ةيطع - ةريغصل - ةيراجل زيجأال :رمع لاق ('"

 هلوقو « سايقلاو « باتكلا هب كرتيالو « ةباحصلا يف هراشتنا ملعي مل ء.حص نإ لوقلا اذهو . هئنس يف

 . تافرصتلا رئاس نم اهعنمو ؛اهيلإ اهلام ميلسمت نم عملا هنم ملي الف « ةيطعلا عنب صحخي
 1-1 ة/5يإ

 م”!



 دانح

 دادحإ :ر

 كدحع

 ' . دودحلا يهام - 6١

 «ئنزلاب فذقلاو ءرمخلا برشو « ةقرسلاو «:ىنزلا يف ادحلا بجي
 .[١؟5ردح 9م 17/1؟ف] هيلع قفتم اذهو « "'ةدرلاو « ةبارحلاو

 .رحس « ةدر :ر

 ْ دودحلا يف سايقلا - 0

 شنب نع) 0/1؟فّ] . "ةباحصلا عامجإب زئاج دودحلا يف سايقلا
 ْ دودحلا ميقت ةلودلا - 87

 دودسملا ةماقإ ءهباونو« مامإلا ىلع بجي هنأ ىلع عع نإ

 ْ مهتغلب اذإ

 : 00 ا الجر دودحلل راتخي ةفيلخلا نأ ىلع اوعمجأ دقو

 (يواحطلا نع) 11//177ف 4/8١ش.150١ ام 50558 - 58474 - 51104 ك
 . [(يدهلاو ءربلا دبع نباو « يواحطلا نع) 177 .8/807٠ن 7/4/هج ١9قح
 هسفن ىلع دحلا مرجلا ةماقإ [- ١م

 عامجلب ا يصاع ناك كلذ لعق نإف « مارح هسفن ىلع دحلا مرجما ةماقإ
 , [م1قح 5350 ةمألا

 ركذ اهُْيَلع قفتملا دودحلا ذرس داعآ نيحو [7١/47فإ اهيلع قفتملا دودحلا نيب نم ةدرلا رجح نباركذ '')
 .[15/1١1؟ف]. ادجةدرلا ةيمست ىف فلتخم هنآ

 . [10/1؟فإ . لامتحالا مايقل ةفيعض.ىوعد يه (''
 (مزح نبا نمع) 177/13 (مزح نسبا نع) 157/175فإ . ةباحصلا نم اسفن رشع انثا كلذ فلاخ 0

 , ٠ [(مزح نبا نع) 3/١١

-”98- 



 هيبآ ىلع دحلا دلولا ةماقإ -

 (ع830)

 هدبع ىلع دحلا ديسلا ةماقإ - 4

 . نبا مهنم ةباحصلا نم ةعامج لوق وهو , هدبع ىلع دحلا ميقي ديسلا نإ
 . [455/9ب] . ةباحصلا نم مهل فلاخمالو ءرمع نباو « سنأو , دوعسم

 دحلا هيلع ماقي نم - ٠١86

 . فالخ الب لقعلاو « غولبلا ربتعي دحلا بوجو يف

 . اعامجإ نونجمالو « يبص دحيال « هيلعو
 . ةمآلا نم هيف فالخال اذهو . هلقع لاح همزل دح نونجم ىلع ماقيالو 00
 . 1١1١| 4/هح ؟هد/ا خا ؛/7/ش 1م م/ةي]

 ىذه نم ىلع دحلا -

 نايذه :َر

 ةاغبلا ىلع دو دحلا ةماقإ - :

)60) 
 برحلا لهأ ىلع دودحلا ةماقإ -

 (١1؟4ة)

 دودحلا يف سانلا يواست - 85

 اذهو . قرفالو ء يشرقلا ريغ ىلع ماقت امك . يشرقلا ىلع ماقت دودحلا
 . [57007071هم] . هيف كشال نيقيب هيلع عمجم رمأ

 هدحو هفرتقم ىلع دحلا - 417

 ملسم ةريرجلاب ذخؤي نأ لحيال هنأ يف مالسإلا لهأ نم نانثا فاتخيال

 نم ًالجررسأي ,هدلو وأ .هابأ وأ .هناوخإوأ ءناسنإلا ءافلح نأولو 2
 الو هامخأ الو . هفيلح ذخأي نأ لحي مل هوحن وأ . قيرطلا عطقي وأ « نيملسملا
 . [44١1م] . هنع ءابأالو ؛ هبا

 -مص6-



 دحلا يف قرلا رثآ - ١4

 . [17/؟ب] . دحلا ناصقن يف رثؤم قرلا نأ ىلع اوعمجنأ

 ممم لملم للألم زلوم -1174)

 ناويحلا ىلع دحلا ةماقإ - 8

 . [87//151ف] . ملعلا لهأ دنع ركنم مئاهبلا :ىلع دحلا ةماقإ

 روغثلا' يف دو دحلا ةماقإ -

 . [00/9ي]. ملعي فالخ ريغب روغثلا يف ماقت دودحلا نإ

 1 : برحلا زاد يف دودخلا ةماقإ - ٠١١

 : لافقي ىتتح هيلع مقي مل ًادخ برحلا ضرأ يف ةازغلا نم ىتأ نم

 ٍْ . |1462 ؟9/9ي] . ةباحصلا عامجإب هدح هيلع ماقيف « ًادئاع

 , ةكف مرح يف دحلا ةماقإ -

 ماب

 ْ ٠ هرتسو . دحلاب ةلودلا مالعإ - 0 ٠

 ْ نيكو عامجإلاب هيف م لو «زئاج هوصحنو« اطال دحلا عفر نإ

 ْ . ىلوأ هرتس
 ا سيل نم“ ( مهوحنو « تائيهلا يوذ ىلع رتسلا وه : . هيلإ بودنلا رتسلا نإو

 1 1 . داسفلاو 3 ىذألاب ًافورعم وه

 فالح الب هنع ترتسم اذإ دودحلا ىلع سسجتي نأ ناطلسلل سيلو

 . [مهوكد - ؟هو54ك 17/٠١ ش] . ملعي

 هسفن .دحلا فرتقم رتس - *١9

 ا هسفن ىنلع دسحلا فرتقملا ناسنإلا رتس نأ ىلع نوقفتم ةمألا عيمج نإ

 ١ . حابم فارتغالا نأو 2 حابم

 . لسضفأ قارتال أب  فالخ الب ةياحصلا نم ةميظع ةقئاط تلق دو

 دس

 ا ”ا"ءال



 دحلاب رارقإلا - 4

 يف « ةقرس وأ« ٍلبتقب بجاو دح يف هسفن ىلع رقأ نم نأ ىلع اوقفتا

 رارقإلا ناكو . هركمالو « ناركس ريغ « غلاب « لقاع رح وهو « نيقرتفم نيسلجم
 ىتح سلجلا نع نيرارقإلا نيب باغو « لودع ةنيب ةرضحب ؛ مكاحلا سلجم يف

 دحلا هيلع ميقأ دقف , عطقي وأ « لتقي ىتح هرارقإ ىلع تبث مث, هوري مل

 . هي هكجح هم: بجاولا

 دحلاب رارقإلا نع عوجرلا - : ٠١8

 . ًاعيمج مهلوق يف لوبقم دودحلاب رارقإلا نع عوجرلا نإ
 « دودحلاب رارقإلا نع عوجرلا رقملا نيقلت بابحتسا ىلع ءاملعلا قفتا دقو

 511/7 54/98١ط].دحلاهنع ًاردُيل ءهنم حضوأب امإو « ضيرعتلاب امإ

 .[١١؟/15ف

 دحلاب هركملا رارقإ - 57

 . |[ ى2/5ي] ملعلا لهأ نيب ب ملعي فال الب دح هب بجيال هركملا رارقإ

 ةياذفلا]

 دحلاب هيلع روجحما رارقإ -

 (١6وز

 دحلا بجوي امب دبعلا رارقإ -

 (لكفم) ٠

 ةداهشلاب دو دحلاب تابثإ - ١17

 « نيدهاسش ةداهشب تبث ىنزلا ادعام دودحلا عيمج نأ ىلع اوقفتا

 . ءادهش ةعبرأ نم لقأب لبقتال : يرصبلا نسحلا لاقو . نيركذ . نيلدع

 ٠ ١ فيعض وهو

 ةدهاشملا تناك مأ , دوهشلا دمعتأ ءاوس « ةداهشلا.لوبق لع اوعمجأ دقو

 ١5|. - اذ/هج ؛هو ١ :؟؟/5؟بإ. ةأجافم مهنم

 ممل



 دو دحلا :يف ةأرملا.ةداهش -

 ةقللا

 ءاغدا ريغب ولو ةداهشلا - 4

 . [48/9ي] . ملعي فالتخا الب عدم ريغ نم ذحلاب ةداهشلا زوب
 دودحلا يف ةداهشلا ىلع ةداهشلا -

(314) 

 دحلا يف نيميلا - 9

 . [١٠/5:5ي.4/١41-] . ًاعامجإ دحلا يف نيميلا بهجت ال

 دحاوؤ دهاشو . نيميلاب دو دحلا تابثإ ٠-

 : [78١1ام] . دهاشو نيميب بجيال دحلا ىلع اوعمجأ

 دودحلا يف يضاقلا ملعب ءاضقلا -

 فغضفلا]

 تاهبشْلاب دودحلا ءرد - 9

 0 يف ١١؟؟امإ. تاهبشلاب أردت دودلا ْنأ ىلع اوعمجأ

 . [(رذنملا نبا نع)
 دودحلا يف ةعافشلا - 0

 كلام لاقو . هيف ةعافشلا زجت مل مامإلا غلب اذإ دحلا نأ ىلع ءاملعلا عمجأ

 ًاقلطم هل عفشيال لوألاق: فرعي مل نمو ؛ سانلا ىذأب فرع نم نيب قيرفتلاب

 . مامإلا غلبي ملام هل ةعافشلاب سأب الف , يناثلا امأو ءال مأ مامإلا غلبأ ءاوس

 : , . [(ربلا دبع نبا نع) /4/15ف 7/١٠7/ش ؟هذكم - ؟هؤكؤك ١١ 8/4ي]

 دوذحلا نع وقعلا- ٠ نإ

 ءرمع لوق وهو « مامإلا غلبت نأ دعب اهنم ءيش نعالو « دودحلا نع وفعال

 . ةباحصلا نم فلاخم هل فرعيالو

 مم



 ملعلا لهأ ةماع هلوق يف هنع دحلا طقسي مل هدبع نع ديسلا افع نإو
 . [11/4ي 7757 م] . حيحصب سيلو « هوفع حصي لاق هنإف ؛ نسحلا

 دودحلا يف ءادفلا - 5

 ءادفلا لبقتال « ركسملا برشو « ةبارحلاو , ةقرسلاو , ىنزلا دودح نإ
 . [١١/118؟ف] . هيلع عمجم اذهو

 دودحلا يف سفنلاب ةلافكلا -

 م هم)

 دحلا هيلع نم ءاقستسا -

 (198ة54)

 رفكيال دحلا بكترم -
 م55

 ةدابعلاب دو دحلا طاقسإ - 6

 اهدودح طقستال دودحلل ةبجوملا يصاعملا نأ ىلع ءاملعلا عمجأ
 .[1/7١٠1ن 7170م١٠/1944 ش] . جحلاب الو « ةالصلاب

 دودحلا نم.ةبوتلا -

 بوم - المكر

 مثالا وحمب دخلا- ١65

 ةيصعملا مثإل ةرافك كلذ ناك يصاعملا لهأ نم دحلا هيلع ميقأ نم نإ
 . [777/87ش ؟١/4؟ف] . ةنسلا لعأ عامجإب

 دو دحلا يف برضلا ةيفيك - 1٠37

 نم سيلف . ملألا نغ نصقن امف « ملؤي نأ دحلا يف ٍبرضلا رادقأ ىندأ
 . دحأ نم فالخ الب هرادقإ

 ؟18/م] . ملعي فالخ الب ؛ طبريالو « برضلا نيح دودحمل ددهيالو
 ١|. ؟3/14ي

 مم



 دودحلا يف برضلا ةلآ - 11

 يف طوسلا نيعتيو . طوّسلاب نوكي دودحلا يف نرضلا نأ ىلع اوعمجأ

 . ”ةباحصلا عامجإب رمخلا دح

 0 19*رم1149/8يدما مز: ديدشالو ٠ نّيلال طوسلا نأ ىلع اوقفت ةتا دقو

 . [(نيسح يضاقلا نع) 0١4١/ا0/ن (نيسح يضاقلا نع) ه١4/1ف

 1 1 دلجلا رخؤي ىتم- 64

 ا وججرملا ضرملاو « دربلاو ؛ رح لا ةدش لوزت ىتح دلجلا ريخأت ىلع عامجإلا

 ش . [(يدهلا نع) ١١1؟//ن 0 ”هؤافش
 لماحلا ىلع ذحلا ماقي ىتم-

 ' ىلع ماقيال 0 ًادلج مأ« ًامجر ناكأ ءاوس « دحلا نأ ىلع عامجإلا رقتسا

 : « هريغ نسم مأ « ىنز نم لمحلا ناكأ ءاوسو « " 'عضت ىتح « ىلبحح يهو « ةأرما

 | نبا نع) 15/١17ف ١؟١امإ . هلوق نع عجر مث . اهيلع هتماقإب رمع لاقو

 . [574/07ش (رذنملا نبا نع) 15/4ي ١؟١1رم (لاطب

 دحيفتام نم ةيد - 5١

 « تام « يعرشلا دحلا , هدالج وأ « مامإلا هدلجف « « دحلا هيلع بجو نف

 , لاملا تيب .يف الو « هدالج ىلعالو , مامإلا ىلعال « ةراقكالو« هيف ةيد الف

 . "عامجإلا كلذ ىلعو . هريغو « برشلا دج نيب كلذ يف قرفالو ء ًاضيأ

 ا

 ا ',ديزجلاب دلجلاب رمخلا دح لوصح لع ءاملعلا عمجأ دقف .رظن ةباحصلا عامجإب لالدتسالا يف 2"
 ١ دب انم طلغ وهو . طرشوه : لاق نمذشو . طوسلاب هزاوج حمصآلاو ؛.بايثلا فارطاو « لاعنلاو

 ا . |(يوونلا نع) 1١/ا/ن (يوونلا نع) 51/1١ 5ف ؟14/7/شإ . ةحيحصلا ثيداحالل

 « ةباحصلا يف كلذ رشتناو ءرمع لعف وهو «رخؤي الو « دحلا هيلع ماقي « ةؤافش ىجري يذلا ضيا
 8 . اعامجإ ناكف « هوركني ملق

 «فلتلا هعم نمؤي طوب لاجلا يف دحلا هيلع ماقي اذهف « هؤافش ئجريال يذلا سيرملا اماو

 : اتي اذه كلام ركنآو , دمحأو « يعفاشلا لوق وهو « ريغصلا بيضقلاك

 . [١؟١رم| . كلذ لبق دلولا تمي ملام اهيلع دحلا ةماقإل تقو عضت 1 اهماطق مام نأ ىلع اوقفتا
 0/7. فالخ رمخلا دح يف ('

 . ةلقاعلا ىلع بج ىليل يب نباو ةفينح وب لاق دق «رظن ةيدلا مدع ىلع عامجإلا يو
 ل١ ؟ةرالذإ
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 دقف . هنم وضع فلت وا ءدحلا هيلع نم فلتف , دحلا ىلع داز اذإ امأ

 ه7١/5ف ١ 45/4ي 744 - 748/7ش]. ملعي فالخ ريغب نامضلا بجو

 . [(يوونلا نع) ١4 هرثالذ

 دحلاب تام نم ىلع ةالصلا - ٠

 (؟4؛5ه)

 دحلا بجوم رركت - 17

 ' رركت اذإ دحلا بجويام نأ ىلع ملعلا لهأ نم هنع ظفحي نم لك عمجأ
 . دحاو دح هأزجأ ؛ دحلا ةماقإ لبق

 الب ديدج دح هيلع ميقأ , دحلا بجويام ثدح مث  دحلا ميقأ نإ امأ

 . [(رذنملا نبا نع) 05/9ي] . ملعي فالخ

 58 - زم و -روالا -ز١رزالم - )55 ١١

 دودحلا عامتجا- (١1

 لثم  لتق اهيف ناكو « ىلاعت هلل ةصلاخ تناكو « دودحلا تعمتجا اذإ

 اذهف « ةبراحملا يف لتقيو ءرمخلا برشي وأ . نصحم وهو ؛ ينزيو « قرسي نم
 « ىبعشلاو « ءاطعو , دوعسم نبا لوق اذهو , ىرخألا دودحلا رئاس طقستو « لتقي

 رهظي ملو « نيعباتلاو . ةباحصلا رصع يف كلذ رشتنا دقو « يعازوألاو ٠ يعخنلاو
 . اعامجإ ناكف.. فلاخم هل

 «لتق اهيف نوكي منلو  ىلاعت هلل ةصلاخ تناكو « دودح تعمتجا اذإو

 . |١؟ةرم١؟4/4ي] . ملعي فالخ الب يفوتسي اهعيمج نإف

 ةبارحلا دح
 ةبارحلا ىلنعم - 64

 ندنلا جرامخ ليبسلا عطقو ؛ حالسسلا راهشإ يه ةبارلا نأ ىلع اوف

 .[440/5بإ

 هيتس فشق

 -م#و-



 براحُملا وه نم -6

  «دهاعم وأ « ملسم ئرما لام ذخأ نم نأ ىلع ةماعلاو ةضاخلا عيمج عمجأ

 هنأ ءارحص يف هبحاص نم ةرباكم هذخأ ناكو « هسفن هب ةّبيط ريغ « قح ريغب

 . ًابراحم ىمسي
 : نانكأ ءاوس , حالس هعم نوكي نأ براحلا يف طرتشي هنأ ىلع اوعمجأ دقو

 نإف. هب لتاقي حالس مسا هيلع عقي ام ناك ام مأ  ًاديدخ مأ « ًابشخ مأ , ًارجح

 . ملعي فالخا الب براحم ريغ وهف« حالس هعم نكي مل :

 ًائيِش لعقف « لتقيل وأ « ينزيل وأ « قرسيل ًايفختسم لحد نم نإف « هيلعو

 , ىلعام هيلع ناز وه امنإ وأ ء قراسلا ىلعام هيلع قراسوه انف ؛ ًايفتخم كلذ نم

 ' ةبارحلا دح ءلؤه نم يأ ىلع سيلو  لتاقلا ىلعام هيلع لتاق وهامإ وأ « ين ذازلا

 "لق 4/١ ةجح هب موقتال ًافالخخ موق اذه يف فلاخ دقو . فالح الب

 : .[١؟؟/ةي انفو 1/7 أذ

 ةبارحلا لحتسم مكح - 5

 1 عامجإب رفاك وهف « 6 هللا لوسر ةبراحمو « ىلاعت هللا.ةبراحم لحتسا نم

 . 1107 مالسألا يف هب دتعيال نم الإ « كن يف فالخال اهلك ةمألا

 ًادمع ةبارحلا يف ف لعقلا -

 ْ مج

  ةبارحلا دح 0

 : عفو يدبألا حطو بلصلاو : لدتا وه ماما دح ولع اف

 ا . ىلاعت هللا قح اذه نأو « يفنلاو . فالخ نم لجرألا

 . فالح ريب تباث بلصلا ىلع لتقلا ميدقتب هيف بيترتلا نإو
 3/1 1149/1١ بإ

 براخلا لئقي ىتم -

 ماتدملت - كيت ملعلا لهأ لوق يف لق لتق نإ براحا نإ

 ين



 بلصيو ٠ براحا لتقي ىتم - 6
 « لقي هنإف « لاملا ذخأو , لتق اذإ قيرطلا عطاق نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ

 .وفع هلخديال متحتم هلتقو ء. بلصيو

 . طقف فيسلاب قنعلا برض وه امنإ بجاولا لاتقلا نأ ىف فالخالو

 . [199/هح 1751م (رثنملا نبا نع) 4/"17ي امج - ك٠ و4 1".ام]

 براحُملا فارطأ عطقت ىتم - 6

 هنإف « لتقي ملو ؛ لاملا ذخأ اذإ قيرطلا عطاق نأ ملعلا لهأ نيب فالخال

 « هادي تناك اذإ لجرو « دي ريغ هنم عطقيالو « ىرسيلا هلجر  ىنميلا هدي عطقت

 . نيتحيحص هالجرو '

 « هيدي ىنمي تعطق « ةعوطقم ىرسيلا هلجرو « نيتحيحص هادي تناك نإق
 . ملعي فالخ الب كلذ ريغ هنم عطقي ملو

 ؛178/4ي] . هيف كشال عامجإ اذهو ؛ًاعم هيلجرو ؛ هيدي عطق زوجيالو
 |؟1١/هح مادمت 111م1

 براحما يفني ىتم -111
 لوق يف يفنلا ريغ هباقع هيلع نكي مل « طقف ليبسلا براحملا فاخأ نإ

 . [95049-550867] . ملعلا لهأ

 دحلا يف لجرلاو « ةأرملا نيب ةاواسملا- 1

 . [144/؟خ] . لجرلا مكح ةبارحلا يف ف ةأرلا مكح نأ ىلع اوعمجأ

 دحلا يف هريغو , ملسملا نيب ةاواسملا - 11

 نإف ًاداسف ضرألا يف يعسو ٠ هلوسرو هللا براح اذإ رفاكلا كرشملا نإ
 . مهنيب فالخ الب كلذ ىلع نوعمجم مهو . هيلع قبطي ةبارحلا دح

 :[113/؟خ]

 دحلا يف دبعلاو ءرحلا نيب ةاواسملا- 1174

 ءاوش ةبارحلا يف ةمألاو ء دبعلا دح نأ ىلع مالسإلا لهأ عيمج قفتا

 ٠ |5185 0 151/ال] . ةرحلاو «رحلاك

 ماي



 ةبارحلا دح طقسي ىتم - 6

 . نيبراخلا ىلع ةردقلا لبق ةبوتلا هطقست ةبارحلا دح نأ ىلع عامجإلا حص

 .« ًاغامجإ ةبوتلاب ءيش مسهنع طقسي الف « مهيلع ةردقلا دعب انمأو
 : . يمفاشلل ًاقالخ

 « سفنالا نم نييمدآلا قوقحب نوذخؤي مهنأ يف ملعلا لهأ نيب فالخالو
 1 9/:17ي (ضعبلا نع) ؟151/م] . اهنع مهل ىقعي نأ الإ . لاومألاو , حارجلاو

 ْ !.[0؟/هحاا -|

 ٍْ براخما هيلع ىلوتساام دادرتسا -5

 هنأل « هبابرأل دودرم هنإف « هريغل لام نم براحما ديب دجوام نأ ىلع اوقفت

 . ةمذلا لهأل ناك مأ« '” نيملسملل ناكأ ٍءاوس « نييمدآلا قوقح نم قح

 مهيلع عزطقملاب فجحي ملولو لاما كلذ نم ًائيش ٍنراحم ا ءاطعإ نإ

 نم دحأ نم فالصخ السب « ناودعو ؛ مثإ هنكلو ىوقتالو « ارب سيل « قيرطلا

 . |8508 ؛4هرأ5ب ؟؟64م 1*؟رم] . ةمألا

 براحخلا ةداهش -

 (1ه)

 ىتزلا دح
 ٠ : ىنزلا مكح - 07

 ٠ مارح نيتحابملاو « ةمألا ريغو « ةجوزلا ريغ ءطو نأ ىلع اوقفتا

 هميرجتك . ةرحلاب ىنرلا ميرحت نأ يف مالسإلا لهأ نم نانثا فلتخي الو

 . [غةا//5ي ناكل ةهرمإ قرفالو « ةمألاب

 ا ئنزلا ديدحت -

 حاكن ريغ ىلع عقو ءطو لك وه ىنزلا
 : كنلمالو ؛ حاكت ةهبشالو , حيحص

 . [15/4ي ؟24/؟ب]. مالسإلا ءاملع نيب هيلع قفتم اذهو « نيمي

 ممول



 قسف ىنزلا- 84

 « ًارجاف ًاقساف كلذب ىمسي ىنز نم نأ يف ةمألا ءاملع نيب فالخال
 . [7١/01ف 560-581/؟ه] . ةبوتلا هنم رهظت ملام :

 ةمرحُم لاح يف حابملا ءطولا -

 ءهقمأ وأ« هتجوز ئطاوك « ةمرحم لاح يف ًاحابم ًاشارف ئيطو نم
 « صانع اذهف « ةينثولا هتمأ عيطاو وأ « ةفكتعملاو « ةمئاصلاو « ةمرخُملاو  ضئاحلا
 امكارم لن اي اهلك ةمألا عامجإب هيلع دحالو , ًايناز سيلو

 . [؟هالكحشل

 دسافلا حاكنلا يف ءطولا -

 يف « هيف دحال , هتمرح وأ « هّلح دقتعا ءاوس دسافلا حاكنلا يف ءطولا نإ
 : ةباحصلاو «٠ سانلا رئاس لوق

 نظي « يه نم يرديال وهو , اهثطوف « هتأرما ريغ هيلإ تفز نمف , هيلعو
 . ةمألا نم فالخ الب هيلع دح الق « هتجوز اهنأ

 دحال اذهف « هتنبا وأ . همأ اهدجوف , اهفرعيال ةأرما جوزتف « ادلب لحد نمو
 11 111م 18/4 غ1 عامجإلاب هيلع

 مراخلا ءظو -

 « هيلع مرحم محر تاوذ وأ « هتامحب وأ « هتلاخخب ىنز نم نأ ىلع اوعمجأ

 . [١؟؟ام] . دحلا هيلعو ء ناز هنأ

 (4او7

 ريغلا ةمأ ءطو - ١9#

 مأ تناك نإو« مرحم محر يذ ةيراجب ىنز اذإ لجرلا نأ ىلع اوعمجأ

 . دحلا هيلع نإف . ةبتاكم وأ « ةربدم وأ « دلو ١

 . ًاعامجإ كاز هنإق « اهدلوتساف « كلذ ملعي وهو , ة ةبوصغم ةمأ ىرتش - ءا نم

 .[185/4 مام]

 مما



 ٠ هدلو ةيراج بألا ءطو - 4
 . « ةنيدملا ,لهأو , كلام لوق وهو « هيلع دح الف «هدلو ةيراج بألا عبطو اذإ

 , مبلو « مهرصع يف مهلوق رهتشا دقو « يأرلا باحصأو : يعفاشلاو « يعازوألاو
 ش . [194 :78/9ي] . ًاعامجإ كلذ ناكف « فلاخم مهل فرعي

 هدّيس:ةمأ دبعلا ءطو - ٠

 ..إ[١؟84م] . دحأ نم فالخ الب ناز هنإف , هديس ةمأ عوطو اذإ دبعلا نإ

 ش 1 07 اهديع ةرحلا حاكن -
(4189) 

 ' ىنزلا دح بجوم -5

 . ةدحاو ةماهدجو ةفشخلا جاليإب دحلا بوجو ىلع اوقفتا

 .[١/15بأ ١رم]

 نصحخبا ريغ ينازلا دح - ١١7

 ' « لقاع « نصحم ريغ « ًاخيش ولو « غلاب ء رح وهو « ىنز نم نأ ىلع اوقفتا
 ش « برحلا نضرأ يفالو  ةكم مرح ريغ ضرأ يف « هركمالو ؛ ناركس ريغ « ملسم
 ّْ نمدحأل الو هقيقر نم دحألالو , هدلولالو هتجوزل ةمأ تسيل « ةغلاب ةأرماب

 ' هعمأ اهنأ ىعذدا الو « هتجوز اهنأ يعذا الو , هوجولا نم هجوب هدلو نمالو « هيوبأ

 ْ نم هل جرفلا ةحابمالو , هل ةمدخم يهالو « مَنْقَلا نم يهالو . هوجولا نم هجوب

 ةرجأتسم ْيهالو . هتمرحالو  ةهركمالو + ىركسم ريغ « ةلقاع يهو « اهكلام
 ٠ ملعي وهو« ةيبرح يهالو « ةيمذ يهالو  هدبع نم ةجوزتم هتمأ يهالو , ىنزلل

 : مداقتالو ؛ بني ملو « ًاحاكن اهيلع دقعالو . هل اكلم تسيل وأ « هيلع مارح اهنأ

 نأ « ةمأ.تناك نإ اهب ىنز نأ دعب اهارتش ثا الو  اهجوزتالو ءرهشب هذحخأ لبق هانز

 دقو « مانع ةدم ىفني ثيح نجسلاو ؛ هدلب نع يفنلا هيلع نأو « ةئم دلج هيلع

 : هركني ملف. نودشارلا ءافلخلا هب لمعو « سانلا سوؤر ىلع رمع كلذب بطخ

 . ""لصرأو « دلج ىنز نم : سابع نبا نع ةياورالإ « ًاعامجإ ناكف « دبحأ

 ديري لسنا هلوق نوكي دق لب « هدنع يفنلا بجويال هنأ ىلع اليلد : لشرآو : سابع نبا لزق سيل (''
 - [5707م] . رخخآ دلب ىلإ لسري نآ هب

 دمهم



 . نسحلا نب دمحمو ؛ ةفينح يبأل افالخ « يفنلإ ىلع اوعمجأ دقو

 - ما/ه/4ه54١1/هنا هلل 101-5 دام 17070 17١57م !؟ةرم]

 نع) 177/17ف 2 17/4ي 195//4717ب مه[ - 0/4 أ ما

 . |(رشنملا نباو ءرصن نب دمحم نع) 89/7ن 9/7١7ش (رذنملا نبا

 نصحلا رحلا ينازلا دح -

 , ًاملاع . ًادماع ىنز اذإ نصحملا ينازلا نأ ىلع اوعمجأ نيملسملا نإ :

 . مجرلا مدعي ةلزتعملا ضعبو « جراوخلا تلاقو . توي ىتح مجّرلا هدحف  ًاراتخم

 . مجرلل طرش ناصحإلا نأ ىلع اوقفت ةتا دقو

 1/"47؟ب] . "'مجرُي نأ لبق هدلج ةئم دلجي موجرملا نأ ىلع اوقفتاو

 نبا نع) 48/ف 717:709/7/ش 560501 4:0/9١1ط ال١ ؛/4ي ١١ةرم

 .[9/0-11ن 15-1410140 9/هح (لاطب

 دحلا يف ناصحإلا ةيمهأ - 8

 . ناصحإلا مدعو « ناصحإلا يف ىعاري ىنزلا دح مكح نأ يف فالخال

 م ”م]

 ناصحإلا طئارش -

. 
"قافتالاب مجرلل بجوملا ناصحالل طرش مالسإلا نإ :مالسإلا-

 
١ 

 ءدبعلا :روث وبأ لاقو . عامجإلاب ناصحإلل طرش ةيرحلا : ةيرحلا - ؟

 دبعلا نأ يعازوألا نبع يكحو . ايتز اذإ نامجري ناتصحلا ةمألاو

 هتحت تناك نإف . مجري ىنز اذإ هنأو ء نصحم وه « ةرح هتحت يذلا

 . عامجإلا فلاخت لاوقأ هذهو 2« مجري مل ةمأ

 جاوزللا ىلع عقي ناصحإلا ىنعم نإ : حيحصلا حاكنلا يف ءطولا -
 . هيف فالخال عامجإ اذهو . لبقلا يف ف ءطولا هيف نوكي يذلا

 - [4١*/؟ط] . ةباحصلا ةرضحب كلذ لعف ءاهمجر لبق ةنصحم دلجي مل رمع ''

 . [48/8ن 45/15١فإ . كلذ ناطرتشيال « دمحأو « يعفاشلا ناب بقعتم اذه ("

 دمع



 هب لصحي الف ءطولا نع حانكنلا الخ نإ هنأ ىلع اوعمجأ دقف « هيلعو
 مل مأ «ريدلا يفوأ ؛ ج رقلا نود اميف ءطو وأ « ةولخ هيف: تلصحأ ءاوس,. ناصحإ

 ١ كلذ نم .ءيش لصحي
 « لطابلاو . دسافلا حاكنلاو ؛ ةهبشلا ءطوو « ىنزلا نأ ىلع اوعمجأ امك

 ؛ةهبشلاب ءطولاب ًانصحم نوكي : روث يبأ لوق الإ ؛ انصحم عطاولا هب ريصيال
 . دسافلا حاكنلاو

 ؛ ملعي فالسخ الب « ةمألل الو « ديسلل ناصحإلا هب لنصحيال يرستلا ثإو
 نبا نع) 58/1١ 1١1 5ن م/1ي 5504م ١1 ط١44/4 ك٠ 554١ الالامإ
 ٠ [(ربلا دبع نبا نع) 9؟/0ن ١6 ؟/ه . 4١0 /*ح (ربلا دبع

 ناصحإلا تول 1

 لاقو. عمجإلا هيلعو « نيلدع ةداهشبوأ ؛ لجرلا رارقإب ناصحإلا تبثي
 ١ . ةعبرأب لب : يرصبلا نلحلا

 وأ تام مث ًانامز اهعم ماقأو : اهيلع لصخد نإ هنأ ىلع اوعمجأ دقو
 ْ . عامجلاب رقي ىتح . مجري مل« امهنم يقابلا ىنزف « تتام

 فالح الب ناصحإلا تبث دقف . اهعماج اهجوز نأب ةجوزلا ثلاق اذإو
 .|١ها/هح ا1/9ي مام] . ملعي

ْ )1١44( 

  17مجرلا ةيفيك- ّْ

 ةنيلعو .؛ تومي ىتح ةراجحلاب همجرب لقي نيصحملا ين نازلا نإ

 . نيملسملا عامجإ

 .. "ةراجحلا ريغب هلتق زوجيال هنأ ىلع اوقفتا دقو

 امم كلذ ريغو ء« بشنلا وأ ؛ فزخلا وأ « ماظعلا وأ «ردملا وأ ؛ رجحلاب لصخي مجرلا نآ ىلع ءاملعلا قفتا نب
 . [120/1/ش]ب راجحآلا نيعتتالو « لتقلا هب لصحي

 دمع



 مجرف « ةالصلا فوفصك « ًافوفص سانلا فص نإ هنأ ىلع اوقفتا دقو
 هل ترفحو ؛ سانلا مث« ىنزلاب رقما  مامإلا مجرو « سانلا مث « ًالوأ دوهشلا

 . هقح يّفو دق مجرلا نأ « "'هردص ىلإ ةريفح
 تبثأ ءاوس « ءيشب قئويالو . ًامئاق مجري لجرلا نأ يف فالخ ملعيالو

 .رارقإلاب مأ « ةداهشلاب ىنزلا

 نبا نع يكحو ؛ ةدعاق الإ مجرتال اهنأ ىلع ءاملعلا قفتا دقف «ةأرملاامأ

 1؟١رم 71940147 - 141/9 ش]. ةمئاق مجرت اهنأ فسوي يبأو ؛ ىليل يبأ

 « يوونلا نع) 7109/9١١/ن (رذنملا نبا نع) ١١ 6/8ي ١ ١1ام فدخل

 . [(ديعلا قيقد نباو

 دحلاب ةأرملاب لجرلا ةاواسم - ١١4

 « نصحملا ريغ لجرلا دحك « تنز اذإ ةنصحملا ريغ ةأرملا دح نأ ىلع اوقفتا

 :7١77؟م1ءرم]. نصحملا لجرلا دحك . ةنصحللا ةأرملا دح نأ ىلعو

 .[4/4يالل؟

 هنفدو . موجرملا لسغ - 14

 [7/94١ي] . فالخ الب نفديو « موجرملا ينازلا لسغي

 ينازلا قيقرلا ٍدح - 6

 ؛ ةنصحملا ريغ ةمألاو . نصحملا ريغ قيقرلا دح نأ ىلع اوقفتا نيملسملا نإ

 . ةدلج نوسمحت وهو . نصخما ريغرحلا دح فصن .
 ؛ ةدلج نوسمخ اهدحف ء« تنصحأ اذإ ةمألا نأ ىلع ةمألا تقفتا دقو

 . "عامجإلاب مج برتال اهنأو

 امأو . ءامإلا دج تدح , تقتعأ مث « تنز اذإ مآل نأ ىلع اوعمجأ دقو

 مات اهيلع ميقأ , ءامإلا دح تدح دقو « تملع مث « قتعلاب ملعتال يهو تنز اذإ

 6/9[ ي] . ملعي فالخ الب موجرملل رفحيال 7
 [8/1١1يز . ءاهقفلا رثكأ لوق يف ةدلج نوسمخخ هدحف ىنز اذإ نصحما دبعلا نإو "

 مع



 170701184م١19رم هه” ١؟هام 478 41/5ب]. ةرسحلا دبح
 . [(يدهملا نع) 151/87ن ١ 57/هح 779/7/ش

 0 لقتسم دح ناز لكل - 5

 نأ ء نضحم ريغ رخآلاو «ًانصحم نيينازلا دحأ ناك نإ هنأ ىلع اوقفتا

 .[ل١31 - ١ .رمإ ةمكح امهنم دخاو لكل

 ءاوس ةمألاو ؛ ةرحلاب ىنزلا - 137

 ٠ را ةارلاب ينازلا ىلع دحلا نأ يف مالسإلا لهأ نم نانثا فلتخا ام

 رارقإلاب نزلا توبث - ١١
 همكح زوجي مكاح سلجم يف ىنزلاب هسفن ىلع رقأ نم نأ ىلع اوقفتا

 هرج وهو « ى ىريال ىتح سلجملا نع نيترم لك نيب بيغي « تافلتخم تارم عبرأ

 « هقرعو:» ىنزلا فصوو ٠ ضيرمالو , نونجمالو ' ناركسالو « هركم ريغ « ملسم
 . ةرارقإ نع عجري ملام.« دحلا هيلع.ماقي هنأ ءرمألا هيلع لاطالو ءابتي ملو

 , فالخ ريغب دحلا هنع طقسو « هعوجر لبق « هرارقإ نع عجر نإف

 ٍتعجر مث « تارم عبرأ ىنزلاب ترقأو « هتقدصف « هتجوز لجرلا فذق ولو
 . فالخ ريغب دحلا اهنع طقس « اهرارقإ نع

 كلنذي ٌرقأ ء هيلع بجي دخلا نأ , ىنزلاب رقأ اذإ دبعلا نأ ىلع اوعمجأ دقو
 هه/8ي 8ه400ك ١8 اام 479/5 1794-180 ةكرم] . هركنأ وأ , ديسلا

 1 :[6١1؟/هح "16 71 /0/ش

 ةداهشلاب ىنزلا توبث - 9
 ةعيرأ دحاو سلجم يف هيلع دهش نم ىلع ىنزلا دح ةماقإ ىلع اوقفت

 نم ًاجراخ هركذ اوأرو « ةنالفب ينزي هوأر مهنأ «نرارحأ « ودع «نهملسم اجر

 اوفلتخي ملو « رهش نم لقأ هانز هد نأو ٠ ةلحكملا يف دورلاك « ًالخخادو . اهجرف

 « هراكنا ىلع ينازلا ىدامتو « ةداهشلا ىف اوبرطضب ملو ٠ ةداهشلا نم نم ءيش يف

 : . بويجم هنأ ىلع ةئيب مقت ملو ؛ ءارذع ةأرما نأ ىلع ءاسن نم ةنيب مقت د ملو

 ةاسلا



 .أجلاو ءاهجرفب هجرف ةيؤرب ةداهشلا ادعام نا ىلع عامجإلا حص دقو

 « هالرم] . دحلا نم فذاقلا اهب أربيالو ء« ىنزب ةداهش تسيل « ًاجراخ
 اينضليل ل ل ا نط فا © فش الشمل 7 نا ب فا لن

 ١ 3١//ن 1 هع 1 1: /4ي 6١/7/80١75م

 ىنزلا ةنيب فالتخا -

 ٌدح الق ,دادغبو , ةرصبلاك « نيابتلا عم ناكملا يف دوهشلا فلتخا اذإ

 . عامجإلاب هيلع

 الف « ةعواطم اهب ىنز هنأ نانثا دهشو , ةهرْكَم اهب ىنز هنأ نانثا دهش نإو
 . [47/4ي ١١١/هح]: عامجإلاب اهيلع دح

 هيلع دوهشملل ةربعال - ١

 دوهشملا ناكأ ءاوس « انمدقام ىلع . ةداهشلاب ىنزلا توبث ىلع عامجإلا نإ

 71/١ ١؟ارم].ًادبع مأ ارح ,ًايمذ مأ , ًامل سم « ةأرما مأ « ًالجر هيلع

 . [(يدهملا نع) 1١؟/87/ن :١ ؟/هح

 فاذقلا دح نم دوهشلا ىفعي ىتم- 7

 ىلع اوعمجا دقف « ىنزلا ىلع نيعمتجم اودهش اذإ لودعلا دوهشلا نإ

 . ٠ [74١رم] . فذقلا دح نودلجيال مهنأ |

 فدذقلا دح دوهشلا دلجي ىتم - ١١6

 47/94ي] . ةباحصلا عامجإب فذقلا دح مهيلعق ؛ ةعبرأ دوهشلا متي مل اذإ

 .[155- 1١ 148/هح ؟؟4١م

 دوهشلا ضعب عوجر - 5

 . ًاعامجإ فذقلا دح هيلعف « دوهشلا ضعب عجر نإ

 .ناصحإلا دوهش نم عجر نمل ًافالخ , نماض وه ءاهقفلا دنعو
 .لكل/و ةك/ؤئح]

 دمعه



 ىنزلا يف ءاسنلا داهش - 6

 نع يور ًائيش الإ ٠ ملعي فالخ الب ىنزلا دح يف ءاسنلا ةداهش لبقتال

 : [[ه8ة92 4١١ 40/9ي] . نآتأرماو « لاجر ثألث هيف:لبقي هنأ دامحو « ءاطع

 انزلا يف ديبعلا ةداهش - 5

 دمحأ نع ةياور الإ « ملعي فالخ الب لبقتال انزلا دح يف ديبعلا ةداهش

 :[11/9ي]. روث يبأ لوق وهو , لبقت مهتداهش نأ

 ةنيرقلاب ىنزلا توبث - ٠7

 كلذ دحلا اهمزل ةمأ تناك نإ دّيسالو . اهل جوزآل ةأرما تلبح اذإ

 نوكيف, ء افلاخخم مهرصع ين مهل رهظي مسار يلعو ع ناثعو ءرمع لاق وهو
 . [0؟ه1/5ي]." ”ًاعامجإ

 ' ناعللاب ىنزلا توبث -

 1 (؟هغ4)

 .ىنّزلا ىلع هاركإلا - 4

 ؛ مالسألا لهأ نيب فالخ الب اهيلع دح ال ىذزلا ىلع ةمركْتسلا نإ

 افك م88 ك 481/؟ب] . ًاعامجإ دحلا هيلعف : ًاهرك ركبب ىنز نمو

 : ١[. 195:11 4/ه كا ةكاح ١/1 مم

 ىنزلا مكحب ةلاهجلا 9

 . [18/9ي] . ملعلا لهأ ةماع دنع هيلع دحال:ىنزلا ميرحت ملعي مل نم

 '' نونجنا ىنز -
 وأ ٠ قنيفم وهو « ىنز هنأ هتقافإ يف رقأف . ىرخأ قيفيو  ةرم نجي ناك نم

 . ملعي فالخ الب دحلا هيلعف  هتقافإ يف ىنز هنأ ةنيب هيلع تماق

 ذاقو « جوز اهل سيل باطخلا نب رمع ىلإ ةأرما تعفر دقف « مهنمب ةياورلا:فلتخا دقف ةباحصلا لوق امآ 9
 تظقيتسا انمف « ةمئان انآو لجر:يلع عقو « سآرلا ةليقث ةأرما ينإ : تلاقف ءرمع اهلآسف , تلمح

 . ىسعو ؛:لعل دحللا يف ناك اذإ : امهلوق سابع نباو ء يلع نع يورو . دحلا اهنع أردف « غرف ىتح

 [097/1ي] . لطعم رهف

 معو



 عامجإلاب هيلع دح الف نونجلا لاح يف ىنزلا عقو اذإ امأ

 .[1 11/75 ا/ايإ

 جاوزلاب ةأرملاو ء لجرلا حيرصت - 5١

 يه :وه لاقو « يجوز وه : تلاقف « اهؤطي لجرو « ةأرما تدجو اذإ
 الو . ةباحصلا ةرضحب يلع لوق يف امهيلع دح الف« ٠ كلذ فرعيالو ٠ يتجوز
 . [(ضعبلا نع) 5١77م] . "مهنم هل فلاخم
 ءطولا دعب ةمألا ةيكلم ىوعد - 7

 ناك دق : هل اهكلم فرع يذلا لاقف « هريغل ةفورعم ةمأ لجر عىطو ول
 الب امهيلع دحال هنأ « كلذب يه ترقأو , كلذك لجرلا لاقو « ينم اهارتشا

 . [(ضضعبلا نع) 3٠ دم[. "ةمألا نم دحأ نم فالخ

 ىنزلا ىلع راجثتسالا 7

 ءدحلا اهنع أرديو « اهل ًارهم اذه ناك , ىنزلا ىلع أنمث تذخأ اذإ ةيئازلا
 . [751م] . ”ةباحصلا نم فلاخخم هل فرعيالو ءرمع لوق وهو

 ىنزلا راركت - 4

 . ءاوس راركتلاو « ىنزلا يف جاليإلا نأ ىلع عامجإلا حص

 نأ « ةريثك تاكرح . دحاو ءطو يفو « ىنزلا يف كرحت نم نأ ىلع اوقفتاو
 . همزلي ادحاو ادح

 رثشكأ وأ . ةدحاو يف ىنزلا رركتب رركتيال دحلا نأ ىلع عامجإلا نإو

 . [١16/هح ل5مم4 ك 1*"رم 5١ 4م]

 |؟؟05م] . و هللا لوسر نود دحأ لوق يف ةجحال 0
 [7١77م] . حصيال نظلاب لوق كلذ يف عامجإلا مهاوعد

 . دحلا هيفو هلك ىنز وه سانلا رئاس لاقو رمع لوقب ةفينح وبآ ذخآ
 هتلاسف « ايعار تتآف ء عوبجلا اهباصأ دق ةأرملا نأ هنع يورف « تفلتحخا دق رمع نع ةياورلا نإو ء اذه

 : تلاقف ؛ هيلإ تتتآ ةأرما نأ هنع يورو . دحلا اهنع ؟ردف ء اهسفن هيطعت ىتح « اهيلع ىباق « ماعطلا
 نسم ةنفح يل نفح مث ءرمت نم ةنفح يل نفحف « لجر ينيقلف « يل امنغ قوسآ تلبقأ نينمؤملا ريمآاي
 :هديب ريشي وهو ءرمع لاقف . تداعآف ؟تلقام : لاقق . ينباصأ مث: رمث نم ةفنح يل نفح مث « رمت
 . [97/4ي ؟١7؟م] . اهكرت مث . رهم ءرهم ءرهم
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 ينازلا ةداهش -

 (1ه)

 1 ةقرسلا دح

 ٠ ةقرسلا فيرعت - 6

 ' نيني هيف فالخال اذهو . ذخآلل سيل ءيش ذخأب ءافتنخالا يه ةقرسلا

 ٍ . [؟؟؟؟م] اهلك ةمألا نم دحأ

 قراسلا فيرعت - 5

 وأ «ملسم ئرسا لام ذخأ نم نأ ىلع ةماعلاو « ةضاخلا عيمج عمجأ

 فب ًايفخحسم «زرح نم هلأ ناكو (هسفن هب ةبط ريغ لح مشب  دهاعم

 | 161 - ١45/1١ اقراس ذدخأ امب ىمسمي هنأ «عطقلا هيف بجيام ذوخألا غلبو

 0 افهم

 سلتخملاو ء قراسلا نيب قرفلا -

(150) ْ 

 قراسلا قسف -

 'ءرجاف « قساف : هل لاقي قراسلا نأ يف ةمآلا ءاملع عيمج نيب فالخال

 18١[:. - 580/؟ه] . ةيصعملا نم بكر ام ةبوتلا عوشخ هنم رهظي ملام

 ١ :ةقرسلا دح -4

 او/ةي 445/؟ب 7 ةمألا عامجإب قراسلا دي غطق بجي

 ْ ٠ [11071/هح 7٠١ /ا/ش

 عطقلا لحم - 4

 . ادجلا هيلع ميقأ دق هنأ  ىنميلا هدي تعطقف « قرس ْنم نأ ىلع اوقفتا

 | . قافتالاب فكلا لصفم وه عطقلا لحم نإو

 . ًاعامجإ صاصق الف « ًاطلغ ىزسيلا ديلا تعطق نإو

 -طممعمد



 ىتقفأ هبو . هتلقاع ىلعالو , هيلع نامض الف« طلغلا عطاقلا ىعدا ولو

 ؟هوحا - 7715 447/15ب 4ا//4ي 7١ةرمإ]. ركني ملو . هي لمعو . ىلع

 .[150 2 141//هح (ضعبلا نع) 2380/17 ف 7١6 /7/ش

 ةيناثلا ةرملا يف ةقرسلا دح -

 عامجإ وهو « ىرسيلا لجرلا عطق هدحف ؛ هدي عطق دعب ةيناث ةرم قرس نم
 (ربلا نبا نع) 81/178ف 850:١ - 76449 . ءاملعلا ةماعو « ةباحصلا

 . 136 - 1407/هح

 ةسماخلا ةرملا يف ةقرسلا دحح - 0

 831/15 ف] ٠ "ءامجإلاب لتقي ةسسماخلا ةرملل قرس نم

 . [(هريغو ٠ يرذنملا نع)
 ةقرسلا راركت - 7

 رخآ يف مكاحلا ىلإ مدقو « تارم قرس اذإ قراسلا نأ ىلع اوعمجأ

 . هلك كلذ نم ئزجي هدي عطق نأ « تاقرسلا

 نأ ء عطقلا هيف بجيام قرس مث « كلذ لبق دحلا هيلع ميقأ دق ناك نإف

 . هلك كلذ نم ئزجي هدي عطق

 عطق « عطقلا هيف بجيام قرس مث , كلذ لبق دحلا هيلع ميقأ دق ناك نإف

 . 5014 - "5111/2 ١؟ةام] . هقفلا لهأ نيب ملعي فالخ الب « ًاضيأ

 ةقرسلا دح هيلع بجي نم - 13

1 

 2( هديب « لاملا تيب نمالو « منْغُم ريغ نم زرح نم قرس نم نأ ىلع اوقفتا

 ةكمب مرحلا ريغ يف ء رح . ملسم ؛ لقاع « غلاب وهو , ًادرفنم هدحو ناكو « ةلآبال

 ريغ وهو « همحر يذ ريغ نمو« هجوز ريغ نم قرسق « برحلا راد ريغ يفو

 ءهعيب نيملسملل لحي ًاكّلمتم الام قرسف . هركمالو . عوجب رطضمالو ؛ ناركس 1

 لوق هناب ءاملعلا فالتخا يف يجابلا مزج دنقف الإو . كلذ ىلع عامجإلا رقتسا هنآ اودارأ مهلعل ''
 الإ - لعقيال هنأ يآ - هب لاق ادحآ ملعأال : ضايع لاقو . لتقيال رخآ لوق هلو : لاق مث . كلام

 . [١/85؟فإ| . ةنيدملا لهأ نم هريغو « كلام نع هرصتخم يف كلام بحاص بعصم وبآ ركذام

 ع4



 ' ىقحملا ةضفلا نم مهارد ةرشع هقرسام ةميق تغلبو « هل بصاغ ريغ نف هقرسو
 ! « لكؤي ائيشالو .احوبذم اناويحالو , امحل قوربسملا نكي ملو . ةكم نزوب
 « ابارتالو :ء ةرذعالو « اليزالو « اروتسالو“ ابلكالو . اديصالو « اريطالو « برشيوأ
 ءأبصقالو 2 ًايهذالو «٠ ًاجاجز زالو © ًاراخفالو « ةراجحالو © ىصخالو ًاخينرزالو
 نمم ًاعرزالو . ًافحصمالو أ ًاحراس ًاناويحالو , ارامخالو , ةهكافالو , ًابشخالو
 .« لقعيو ؛ ملكتي ًادبعالو ّح ًاصخشالو .ًارجشالو٠« هناتسب نم ًارغالو ٠ هضرأ١

 مل ناكم نم هزرخ نم هل هجارخإ لبق ةيانج قورسملا يف قراسلا ثدحأالو

 كنلذ لكب هيلع دهشف « هديب هزرح نم هجارخإ ىّلوتو ؛ هلوخد يف هل نذؤي

 وه ئعدا الو« امهتداهش نع اعجرالو ؛.افلتخي مو« ةداهشلل ناحلصي تالجر

 اهنم صنقتيال « ىنميلا لجرلا ملاسو « ىرسيلا ديلا ملابس ناكو . قرسام كلم
 ١ ىلع قراسلا درالو « قرس امدعب هكلمالو « قرسام هنم قورسملا هبهي ملو « ءيش
 مي ملو ةقرسلا ىلع دوهشلا رضحو « قراسلا هداعأالو:« قرسام هنم قورسملا

 1643 100/5با؟رم] ةقرسلا دح هيلع بجو دقف ءرهش ةقرسلا ىلع

 ١ دحلا يف ةأرملاو ء لجرلا ةاواسم - 11/5

 ْ 7-5 اهلك ةمألا عامجإب لجرلا مكح ةقرسلا دح يف ةأرملا مكح نإ
 ها . [؟هحن لك :9ا//5ب114/4ي 17 كرم

 | دحلا يف دبعلاب رحلا ةاواسم -

 1 ءاوس  ةقشلا يف ةمالو "٠ اديعلا ذح نأ ىلع مالنسإلا لهأ عيمج قفت

 . [17/هح مهول 10/75 2010

 دحلا يف هريغو . ملسملا ةاواسم -5

 :وأ؛ «ملسمل الام قرس اذ هدي عطقت ملم نأ ىلع نيمأسلا عامجإ نإ

 | ريغ لامو « ملسملا لام ةقرسب عطقي ملسملا ريغ نأ ىلعو « ملسم ريغل
 | 508303م أهلك ياله - مهول ك 59 لال 7ق5/ ؟ب]. ملسملا

 ش . [(ضعبلا نع)

 .:. 09904 - 69 ةك)] . عطقلا ىلع عامجإلا دقعنا مث ؛ ميدق فالتخا قبالا دبعلا عطق يف ناك '''

 - #ثهوا



 دحلا يف هريغو . حيحصلا ةاواسم - ١1737

 . [189/هح] . حيحصلاك « ناعطقي سرخألاو ؛ مصألا نأ ىلع عامجإلا ش

 دحلل بجوملا لاملا رادقم -

 اوعطقاف ةقزاسلاو ةقراسلا# : هلوق يف نمي مل لجو زع هللا نأ ىلع اوعمجأ

 رادقمل قارسلا نم ًاصاخ هب ىنع امنإ هنأو قراس لك اة ةدئاملا) «. . امهيديأ

 . مولعم لاما نم

 ءاهقفلا دنع باصتلا نم لقأ يف عطقالو ٠ ًاباصن قورسملا نوكي نأ وهو
 يف عطقي اولاق مهنإف « جراوخلاو٠ يعفاشلا تنب نباو « دوادو « نسحلا الإ « مهلك '

 . قرفالو « ريثكلاو « ليلقلا

 . "”ةباحصلا عامجإ هيلعو ًادعاصف « رانيد عير باصننلاو

 ءاوس كلذ نم رثكأ قراسو «رانيد عبر قراس نأ ىلع عامجإلا حص دقو 1

 .دحلا ىف

 . ةلصبك « هفاتلا ةقرس يف عطقال هنأ ىلع عامجإلاف . كلذ ىلعو
 . [1ة/هج اكلك 18 هعمل - 0/5٠ ةضيب وأ

 قورسملا رييغت - | 1١08

 عامجإلاب عطقي هنإف « ريناند وأ « مهارد برُضف ؛ًارببت قرس نم
 .[١اال/هحإ

 دحلا بجوملا لاملا دوجوب لهجلا-

 دسحلا بجويام غلبي الام هيف دجوف , باصنلا نود ًالئم «ًاقيقد قرس نم

 ةقرسلا ةقيقح لوصحل . هلهجل ريثأت الو« ًاقافتا عطقي هنإف ,هملعي ملو

 ١ ة/هح] 8 1١[.

 دف عامجإلاب ةمرتحم ديلا نأ هتجحو مهارد ةرشع يف الإ نوك كيال عطقلا نآ ىلإ يروثلا نايفس بهذ

 [1779/9 (يبرعلا نبا نع) 7١80/1؟فإ عيمجلا دنع اهيف قفتم ة ةرشعلاو . هيلع عمجأ امب الإ حابتست

 - "هوا



 زرح يف قورسملا توك 1١141

 وقف عج هو دخلا بجي ىنح زح يف وسلا كي طش

 . ".هباحصاو راصمالا

 -؟هولخك ١؟الاهم /1بإ. مهقافتاب زرح « هقلغو « تيبلا باب نإو

 . مكلهم - كلا - مهوم)

 زرحلا نم قورنسملاب جرا 114
 ْ 3 ءايطع لوق وهو ءزرحلا نم قورسملا قراسلا جرخي نأ دحلل طرتشي

 ٍإ الو ؛ يروشلاو « يرهزلاو ,زيزعلا دبع نب رمعو « يلؤدلا دؤسألا يبأو ؛ يبعشلاو ١

 « نسحلاو . ةشئاع نع يكح ًالوق الإ . مهفالخ ملعلا لهأ نم دحأ نع ملعي

 نسحلا نعو« عطقلا هيلع « زرحلا نم هب جرخي ملو ؛ عاتملا:عمج نميف ؛ يعخنلاو

 : ريغ.ةذاش لاوقأ هذهو ءزرحلا ربتعيال هنأ دواد نع يكحو ؛ ةعامجلا لوق لثم

 : هنع تلقن نمع ةتباث

 ةكرتشم ريبغ راد تسيب نم قرسس نم نأ ىلع ءابهقفلا قفتا دقف « هيلعو

 .رادلا نم جرختي ىتح+ عطقيال هنأ . ىنكسلا

 . عامجإلا هيلع عطق الف ؛ هجرخي ملو , بابلا ىلإ هبرقوأء ءيشلا روك نمو

 . هوما هون ك ١الال/ هج ااالأم ؛7/:5ب مال/4ي]

 ةقحم دي نم لاملا ةقرس - *١18

 1 وأ: ةيراغلا ريعتسملا وأ 3 ةعيدولا عيدولا وأ٠ ةيراضملا لام نراضْلا زرحأ اذإ

 , فلاخم الب عطقلا هيلعف , ءالؤه نم يبنجأ هقرسف « ليكؤلا هيف لكو يذلا لاملا

 / .[123/9ي] . ملعي

 ضاخلا فقولا نم ةقرسلا - 8

 ! وهذإ «ذاذنجلا دعب نعم صخ ثىلع فقولا رمثب عطقلا يف فالخال
 ْ . [178/هح] . كولي

 :[1935م] . فالخخ الب ةقرس بستكا دق هنإو ؛ قراس هنإف «زوح ريغ نم وأ ؛زرح نم قرس نم نإ ('

 - م”هرا



 ءاوس هريغو ء ملسملا لام نم ةقرسلا - :

 1ك

 بصاغلا ىلع دحلا -

 م40

 ةيراعلا دوحج -

 اثم ١

 ةعيدولا ةنايحخ -

)0) 

 لاملا يف قراسلل كلم ةهبش - 6

 ةهبش قورسملا لاملا يف قراسلل نوكي ال نأ دحلل طرتشي هنأ ىلع اوقفتا

 .[441/5ب]. كلم

 موقتملا ريغ لاملا ةقرس -

 . هيلع عطقال هنأ « ًارمخ ملسملا هيخأ نم قرس اذإ ملسملا نأ ىلع اوعمجأ

 . [184/هح ١*.ام] . ًاعامجإ ريبك رح ناسنإ ةقرس يف عطقالو

 ءاملا ةقرس - 1

 . [15/9ي] . ملعي فالخ الب هيلع عطق الف ءاملا قرس نم

 ريطلا ةقرس -

 كلذ يف هل فرعيالو « نامثع لوق وهو « هيلع عطق الف ريطلا قرس نم
 . [(ضضعبلا نع) ؟؟59م] . ةباحصلا نم فلاخم

 رجشلاو . لوقبلا ةقرس - 6848

 اهقراس ىلع عطق الف . ةمئاقلا رجشلاو « ةمئاقلا لوقبلا نم ًائيش علق نم
 . "51 582] . فالتخا الب

 - موس



 0 .دوقنلا عطق - 1

 هل فرعيالو «ريسزلا نب ب هللا دبع لعق وهو , هدي عظقت ' ”'ههاردلا عطق نم

 ا . [؟؟585م] : ةباحصلا نم فلاخم

 ريغصلا' دبعلا ةقرس - 0١

 مع/ةي ا والامإ مهفيال ًاريغص ًادبع قرس نم دي عطق ىلع اوعمجأ
 .[؟؟ا/م (رذنملا نبا نع)

 عرفلا لام نم لصألا ةقرس - 5

 '« زن نإو هدو لام نم ةقرسلاب دلاولا دي عطقتال هنأ ىلع مهعامجإ نإ
 بألا لبق نسم ةدجلاو  دحلاو . تنبلاو « نبالاو « مألاو « بألا كلذ يف ءاوسو
 : .[7١/هحاللا - ١ 4/١١ي ؛؟5/؟ب] مألاو

 ةعضرملا نم ةقرسلا - *

 1 [77١/هحب] . قافتالاب ةيبنجألا نم ةقرسلاك « ةعضرملا نم ةقرسلا

 ' : جوزلا نم ةقرسلا -484

 / ملو ءرصع نبع يورص وهو رخآلا نم نيجوزلا دحأ ةقرس يف عطق ال
 1 ,[177/هح] . فلاخي

 كيرشلا نم ةقرسلا - 6

 تلا بعت هيف ًاكيرش سيل اميف هكيرشل نيكيرسشلا دحأ ةقرس

 0[ ةحإا ًاقافتا

.)5١40( 

 - هتوم لبق ْثروُما لاه نم ثراولا-ةقرس

 ممم 00

 نم ضرقي ٠ ريئاتد وأ ؛ معار نم رو دو مهإر ىنعم «ءاريئاتد وآ « مهارد هيلع نم ناكف ؛ نزو نود اددع اهب لماعتي اردلا تناك هنآ كلذ 0
 . [؟؟985م] هسفنل اهنم عطق يذلا لضفتسيو . اددع اهيطعي مث ء اهريودت

 - #”همع



 هدّيس لام دبعلا ةقرس - 65

 يكحو . هيلع عطق الف  هدّيس لام نم قرس اذإ قيقرلا نأ ىلع اوعمجأ
 . [1/9١١ي 7505-71١١ 196/9 ١؟ةلام] . عطقي هنأ دواد نع

 ْ بئاغلا لام ةقرس - 91

 ةقرسب نادهاش دهش اذإ هنأ ىلع ملعلا لهأ نم هنع ظفحي نم لك عمجأ

 . الف الإو « قراسلا عطق ؛ هب بلاطف ءرضاح ليكو هل ناك نإق « بئاغ لام '

 . [(رذنملا نبا نع) 115/5ي]

 لاملا تيب نم ةقرسلا - 1154

 فرعيالو « يلعو ء رمع لوق وهو ؛ هيلع عطقال لاملا تيب نم قرب نم
 .[74١/ةهح فقلت ةباحصلا نم فلاخم امهل

 مامحلا نم ةقرسلا - 6

 ةماع لوق يف هيلع عمطق الف « هل ظفاحالو « ماّمحلا نم ًائيش قرس نم
 . [؟؟؟05م 59/ي] . ءاهقفلا

 طاطسفلا نم ةقرسلا - ْ ٠

 نأ ء ديلا هيف عطقيام هتميق ًائيش طاطسفلا نم قرس نم نأ ىلع اوعمجأ

 . [١؟41م] . عطقلا هيلع

 رارقإلاب ةقرسلا توبث -ح ١

 . رارقإلاب تبثت ةقرسلا نأ ىلع اوقفتا

 نيسلجم.يف ةقرسب هسفن ىلع رقأ نم نأ ىلع اوقفتا دقف . هيلعو
 عجري ملام هيلع بجي عطقلا نأ . قرسام رضحأ وأ « هرارقإ ىلع تبثو , نيفلتخم ٠

 . هرارقإ نع

 ركب يبأ ءاضق اذهو « قورسملا لاملا راضحإ نود ُدرجمْلا رارقإلا يفكيو 203
 . [؟؟070م ١؟5رم 450/1؟بإ . ةباحصلا رئاسو « رمع ةرضحب قيدصلا

 - "هوه



 رازقإلا نع عوجرلا - 5

 . ءاهقفلا ةماع لوق يف هب سأبال هرارقإ نع عجريل ةقرسلاب رقُخا نيقلت

 ”عامجإلاب لاملا طقسي ملرارقإلا نع عوجرلاب ةقرسلا دح طقس اذإو
 : . [(بلاط يبأ نع) 1817//هح 9/١١1ي]

 ةداهشلاب ةقرسلا توبث - 8

 اذإ“« نالذع 3 ناملسم نارح . نادهاش ةقرسلا يف لبقي هنأ ىلع اوقفتا

 ننم لقأ الإ ةقرسلاو امهتداهش نيب نكي ملو « قرسي قراسلا ايأر امهنأ اركذ

 : . ملسم ريغ مأ , ًاملسم قراسلا ناكأ ءاوس  رهش

 ش نأ طرتشي هنأ ىلع ملعلا لهأ نم هنع ظفحي نم نم لك عمجأ دقو
 ١ ١؟9ام ١*؟رم] . هردقو « قورسملا لالا سنجو ءزرحلاو « ةقرسلا نادهاشلا فصي

 1 . [(رذنملا نبا نع) 5/9١1ي 44هر”ب

 امهتوم ؤأ « نيدهاشلا ةبيغ - 4

 ١؟9ام]. امهتومب وأ  نيدهاشلا ةبيغب طقسيال دحلا نأ ىلع اوعمجأ

 ْ . [(رذتملا نبا نع) 5/4١١ي
 ْ عطقلا دعب نيدهاشلا عوجر - 6

 ا مث هدي تععطق مث ؛ قراسلا ىلع ادهش اذإ نيدهاشلا نأ ىلع اوعمجأ

 ؛ ةيدلا نابمرغي امهنأ « لوألاب انأطخأ دقو « قرس يذلا اذه : الاقف ءرخآي اءاج

 . [١؟9ام] . يناثلا ىلع امهتداهش لبقتالو

 نيقراسلا ددعت -+5

 ًاعامجإ ديحاولا نع عطقلا طقسي مل ةعامج نوقراسلا ناكول

 . [1الال/هحإ

 ١ باصنلا ةقرس يف ةعامج كارتش داب 6ا/

 / قافتالاب مهيأ عطقت ملرانيد عبر ةقرس يف ةعامج كرتشاول
 .[141/1؟ف]

 : [180/هحإ . ةيعفاشلا نع نيينابسارخلاو « يعفاشلل لوق يف طقسي وهو . رظن عامجإلا ىوعد يف '')

 - موج



 هنم قورسملا حفص - اا

 هوفع نأو « قراسلا نع وفعي نأ قورسملا لاملا بحاصل ذأ ىلع اوقفت

 1817/ةدح 550197: 44/5ب]. مامإلا ىلإ عفري كال مدخلا طق

 . 13١ ر/الن

 ةقورسملا نيعلا در - 8

 اهريغالو «ريغتت مل اهتاذب ةقورسملا نيعلا تدجو نإ هنأ ىلع اوقفتا

 ١”رم]. هنم قورسملا ىلإ درت اهنأ  اهعابالو , المع اهيف ثدحأ الو « قراسلا

 1١37| ١ 1 1/7ب ا ا ءام

 ةدايزو , لاملا ةميق قراسلا ميرغت - ١1٠١

 دري عطقلا دعيو. ًاعامجإ عطقلا لبق لاملل نماض قراسلا نإ

 . ًاعامجإ يقابلا

 مل اذإ قورسملا لاملا ةميق قراسلا ميرغت بجي هنأ ىلع اوقفتا دقف هيلعو

 . ًارسعم وأ « ًارسوم , عطقلا هيلع بجي 1

 هل فرعيالو ء رمع لوق وهو « هببسب فلت اذإ كلذ ىلع ةدايز هميرغت زوجيو

 . | 7777م 497/5ب]. فلاخم ةباحصلا نم

 دحلا تحن قراسلا توم -5

 اهعطق يذلا ىلع ءيش الف« هدي عطق نم تام اذإ قراسلا نإ

 . [[8185 401/؟ب]. مهعامجإب

 بئاتلا قراسلا ةداهش -

)6١:( 

 رمخلا برش دح
 برشلا دح مكح -61

 ؟47/7ش] . "'رمخلا برش يف دحلا بوجو ىلع نوملسملا عممجأ

 « 170/1ي (ضعبلا نع) 7197م (يرذنملاو . ضابيع نع) 148147/7١ن

 50/؟فإ . ريزعتلا اهيف امنإو ءاهيف دحال رمخلا نآ ملعلا لهآ نع ةفئاط نع يكح دقف . بقعتم اذه ''

 ل11 /الن

 - موالد



 ِْ نسيلو : يووشلاو « فايع نسع) ٠06+ ف 4: ط 195/6 دح
 : : : . [(ديعلا قيق
 ' اهبراش دحي يتلا رمخلا -

 رمخ :ر
 برشلا دح رادقم - 1

 . "رمخلا براش دلج ىلع ةباحصلا عامجإ دقعتا
 ١ سيل هثأو , ”اهنع صقنيال ةدلج نوعبرأ برشلا دح نأ ىلع اوقفتا دقو

 . [17*رم (يدهملا نع) ١147/7 ١ةةراهحإ . نينامث نم رثكأ

 : برشلا دح ماقي نم ىلع - 4

 ..ةلحاو ةطقتولو رمخلا براش ىلع دحلا بوجو ىلع نوملسملا عمجأ
 ءرمألا لاط الو ء بتي ملو «راكسإلا دح غلب دقو « بنعلا ريصع نم اهملعي وهو
 ناك اذإ هيلع بجي برضلا نأ « برحلا راد يف نكي ملو « اهب اهبرش ةعاس هب َرفظَو
 نم ركشأ ءاوس « ناركسالو , هركم ريغ ؛ ًاغلاب « ًاملسم ؛ًالقاع كلذل هبرش نيح
 170/5 ب 3800م1 رف (نالسر نبا نع) 187/48ن] . ركسي مل مأ« هبرش
 1 141|1 747/0ش 51 هج مو ا ل ام

 هب تدرو « اهدعبو هرثمع ةرامإ لبق كلذ يف مهنالتخا نإف . ةملسم ريغ ةباحصلا عامجإ :ىوعد نإ '' (ْ
 ةزاتو« دْيرجلاب ةرات دلج لب ٠ نيعم رادقم ىلع راصتقالا 5 يبنلا نع تبثي ملو « ةحيحصلا تاياورلا
 وه امنإ كلذ يف ريداقملا نم لوقنملاو « يديآلاب ةراتو « بايثلا عم امهب ةراتو « طقف امهب ةراتو « لاعتلاب

 .[17/80١نإ نيمختلا قيرطب
 الاجل الرمد 174/16/98 . نونامث دسحلا نآ ىلع ةباحصلا عامجإ رقتسا دقلا#

 . [(يقعبلا نع) ١١/70ف (ىفعبلا نع) 060م (ضايع نع) 747/7 ش
 رتقعج نب هللا دبعو « يلع نب نسحلاو ٠ يلعو . نامثعو ءرمعو ءركبربا لق د بقعتم اذهو

 . اعامجإ نوكي نأ لطبف « ةباحصلا عيمج ةرضحب كلذو« نيعبرأ دلجي هنإ

 ىلع رصتقاو « كلذ نع يلع عجر مث  نينامث دحلا لعجب رمع ىلع اشأ ايلع نآب اضيأ بقعتمو
 ادخل هك 10/110 14 تلا ركب يبأ نمز يف هيلع اوقفتا يذلا ردقلا اهنآل . نيعبرآلا

 .[181/هحإ .ركني رمح يف رمع يفن نإو

 - مهد



 برش اذإ قيقرلا دح - 6

 . ةدلج نورشع برشلا دح يف امهمزلي , ةمألاو , دبعلا نأ ىلع اوقفتا

 ]مر؟؟١[ .

 رارقإلاب برشلا توبث - 5
 هنأ « هرارقإ ىلع تبثو ء رمخلا برش هنأب . ""نيترم رقأ نم نأ ىلع اوقفتا

 . 501/1 راي 7//4ب 17رم] دحي

 ةداهشلاب برشلا توبل - 07

 ايأر امهنأ اركذ اذإ رمخلا ىف نالبقي « نيلدع « نيدهاش نأ ىلع اوقفتا

 . رهش نم لقأ الإ هبرشو , امهتداهش نيب نكي ملو « ًارمخ برشي ًاصخش
  دقف ءاهؤيقتي هتيؤر ىلع رخالا دهشو . برشلا ىلعامهدحأ دهش نإو 2

 ناكف . فلاخم مهنم هل فرعيالو « ةباحصلا ةرضحب رمع ءاضق وهو « دحلا تبث

 1١9 ة/هسح 757741 497/5س 14541 5/9ي 51117م1رم] . اعامجإ

 .[١؟ارثالذ

 دحلل ةبجوملا برشلا ةيمك - :
(171) 

 .سأك نم رثكأ برش - 8

 ًادح نأ ءركس ىتح رمخلا نم سأك دعب ًأسأك برش نم نأ ىلع اوقفتا
 . [١؟؟رم] . همزلي ادحاو

 برشلا دح راركت - 8

 لك يف دحي برشلا هنم رركت اذإ رمخلا براش نأ ىلع نوملسملا عمجأ

 لوق اذهو « تارم عبرأ هدح دعب هنأ ةذاش ةفئاط لوق يف الإ « '"لتقيال هنأو  ةرم

 . 146/4. ملعلا لهأ ةماح لوق يف ةدحاو ةرم راقإلا يف يفكي
 دعي لاق مث ءرجح نبا ظفاحلا هيلع درو « [1؟88م1« لتقلا مدع ىلع عامجإلا ىوعد مزح نبأ عفد دقل ("

 - [55/17ف] كسمتم لتقلا مدع ىلع عامجإلا در نمل قبي مل : كلذ

 -مهو-



 ١ 2144/1/31 61/هت 1ام] . مهدعب نفق « ةباحصلا عامجإل فلاخم لطاب
 549/7 ش #١١ رم (يذمرتلاو ء يرذنملاو « نالسر نبا نع)

 ' ٠ يوونلاو , يذمرتلاو . يعفاشلا نع) 71850/15ف (هريغو , يذمرتلا نس
 ٠ ْ [(رذنملا نب

 برشلاب دودحملا ةداهش -

 / (مل»ه - )5653١2

 فذدقلا دح

 !فذقلا مكح -

 ةمآلا عامجإب مرحُم فذقلا

 . [1"ا//هح هك/ثيإ ًاعامجإ قسف هنإو

 ' فذقلا دح توبلا- ١

 . [186/5ن ١١؟/هح] : فذقلا دح تويث ىنلع ءاملعلا عمجأ

 ْ ١. فذقلا دح را دقم - 5
 ْ «نأك ًالجر ؛ ديزم الب ةدلج نونامث ٠ ءرحلا فذاقلا دح نأ ىلع عامجإلا

 - 4937/5 ب 7ها/#ه ك 184 رم ها//4:ي] . ملسسم ريغ وأ ؛ ًاملسم « ةأرما وأ
 . |[1ممركن

 ءاوس دحلا يف ةأرملاو « لجرلا -

 ةحفففا

 ءاوس دحلا يف ملسملا ريغو « ملسملا -

0770 

 ' فذاقلا قيقرلا دح - 379

 نإف نصح ا رحلا فذق اذإ دبعلا ىلع دحلا بوجو ىلع ملعلا لهأ عمجأ
 1 |١؟ه/هح ١١ غرم هذ« هى/9يإ ةباحصلا عامجإب ةدلج نوعبرأ ةهدذح

 - م5و5-



 فذقلا دح بجوم -04

 ارح فذق اذإ  هْرْكْلا ريغ . ملسملا « غلابلا « لقاعلا « رحلا نأ ىلع اوقفتا ْ
 « ةلقاع , ةغلاب « ةرح وأ ء ىنز يف طق دحي مل. ًافيفع « ًاملسم « ًالقاع , اغلاب

 « ىنزلا حيرصب فذقو « ةنعالم نكت ملو , طق ىنز يف دحت مل « ةفيفع . ةملسم

 وه «. فذاقلا امهنم بلاطلا بلطف « برحلا راد ريغ ىف فوذقملاو « فذاقلا ناكو

 . ةدلج نوئامث همزلي هنأ . فذاقلا رقأ وأ « نانثا فذقلاب دهشو « ريغال ء هسفنب

 .[١؟ةرم]

 فذقلا دح ةماقإ طئارش - 6

 ةبلاطم (امهدحأ) : ناطرش « هطورشب فذقلا مامت دعب دحلا ةماقإل ربتعي
 ىنز ىلع ةئيب فذاقلل نكت ملول امك « ىنزلا تبثيال نأ (يناثلا) ٠ فونذقملا
 . هب فوذقملا رقي مل وأ « فوذقللا

 ملعيالو . ناعللا نع هعانتما وهو « ثلاث طرش ربتعا ًاجوز فذاقلا ناك نإف
 . هلك اذه ىف فالخ

 الو . هيبأل سيلف « ًابئاغ ناك اذإ فوذقملا نأ ىلع اوعمجأ دقف « هيلعو

 . ًايح فوذقملا مادام . فذقلا دح بلطي نأ همأل

 كلذب هفذق اذإ هانز تبث ًاناسنإ فذق نم ىلع دحال هنأ ىلع اوقفتاو
 217787718 415/5بب ١؟غرم ه- ةال/4ي] . هريغبال تباشلا ىنزلا

 . [١"8/هح (لاطب نبا نع) ١50/15 ١اام 48

 دحلل بجوملا فذقلا ةفص - 5

 ىمر (امهدحأ) : نيهجو ىلع دحلا هب بجي يذلا فذقلا نأ ىلع اوقفتا

 بسن ىفني نأ (يناثلا]. لقي مل مأ« هتيأر : لاقأ ءاؤس « ىنزلاب فوذقملا '

 . ةملسم « ةرح ةمأ تناك اذإ فوذقملا

 . رزعي امنإو ء دحلا فذاقلا ىلع بجيال هنأ ىف فالخ الق « ىنارصناي « يدوهياي

 م1 -



 ءااتام دق  نانمؤم هاوبأو ,رفاكلا نبااي : رخآل لاق اذإ هنأ ىلع اوعمجأ دقو

 !95١ل78ام 7794 7576 7774 7772م 457/؟ب] . دحلا هيلع نأ

 2 : ١ ؟5/الن ا - 50/9ي ؟هالل هك

 ' فالقلاب حيرصتلا - "7

 ..ةوتي مل نإو ؛ حيرص ظفلب ناك نإ ء فذقلا دخ بوجو ىلع اوقفتا

 يف دخال هنأ ىلع عامجإلا حص دقف ؛ هب قطني ملو « ًافذق رمضأ نإ امأ
 . هسفن ىلع ؤرما كلذب رقأ ول ىتح « ًالصأ كلذ

 : رمضأ هنأ رخخآ ىلع ىعدا نم نأ يف اهلك ةمألا نم دحأ نيب فالخالو

 . كلذ يف فيلحتال هنإق هفذقي ملو « هفذق

 . هيلع دحال هنإف « ءارذع كدجأ مل : هتجوزل لاق نم نأ ىلع اوعمجأ دقو
 . [157/هح ة4ام 3781م 477/؟بإ] . دلجي : لاقف « بيسملا نبا درفناو

 فذقلا ' ىنعمب ةلاهجلا - 4

 ١ البب هب ذخاؤيال هنإف « افذق هانعم ناكو.« انعم يرديال ظفلب قطن نم نإ
 0 . [؟؟41م]. ةمثألا نم دحأ نم فالح

 فذاقلا طئارش - 4

 : « ًاركذ ناكأ ءاوس « ًالقاع «ًاغلاي نوكي نأ فذاقلا طرش نم نأ ىلع اوقفتا

 . ملسم زيغ مأ : ًاملسلم اديع مأ ارح :ىثنأ مأ

 . بزضيال هنأ « هتأرما فذق اذإ يبصلا نأ ىلع اوعمجأ دقف « هيلعو

 ْ . ًابعامجإ دحلا طقسي مل ملأ مث «ًاماسم ملسملا ريغ فذق ولو
 : 159 ككم/هح هك/في 155 فقام غ5 - 81 /7ب]

 ىتنزلا ةئيب ىلع فذقلا دح -

 ا( 64 - 1167)

 عا



 فذقلا هيلإ هجوي نم -

 «لقعلا هيف طرتشي فوذقملا نأ ىلع ًائيدحو . ًايدق ءاملعلا ةعامج نإ
 . هلثم عماجي ًاريبك نوكي نأو ٠ ىنزلا نع ةفعلاو , مالسإلاو , ةيرحلاو '

 دحلا بوجوب دواد لاقو . هفذاق ىلع دحلا بجي مل اهدحأ فلخت نإف

 اهلو « ةيمذ فذق نم نأ ىليل يبأ نباو « بيسملا نبا نعو , دبعلا فذاق ىلع

 . دحي ؛ ملسم دلو

 . قرفالو « لضافلا فذاقك , دحلا همزلي قسافلا فذاق نأ يف فالخالو

 فذق مكح همكح لاجرلا نم نصحملا فذق نأ ىلع عامجإلا دقعنا دقو

 لب ٠ جوزلا تاذب صتخيال ةنصحلا فذق نأ ىلعو « قرفالو . ءاسنلا نم ةنصحلا :

 65/1ي]. لجرلا فذاق ىلع هبوجو يف لالجلا عزان دقو . كلذك ركبلا مكح

 .[1مه/كن 169 كدت 15ف 7741م 477/5ب متم - 11/44

 ةأرملاو « لجرلا فذاق -

)0 

 ءاوس قسافلاو ء لضافلا فذاق -

(15) 

 35 يبنلا فذق -

 ديلان
 دهاشلل مصخلا فذق -

(1790") 

 براقألا فذق -

 الإ . هبيرق فذق يف حي بسرقلا نأ يف ةمألا نم دحأ نيب فالجخال

 85/6ت 7747 م] . فالخ هيلع دحلا ةماقإ يفف , لزن نإو , هدلو فذق اذإ دلاولا

 . [156/هح 50/4ي 170م مال -

 د موم-



 هتجوز لجرلا فذق -
 ناعل :َر

 ةجوزلا فذق يف ينازلا ركذ - 7

 1 لأ عامجإب لجرلا كلذ فذقل دحي الف« ةامس لجرب: هتجوز فذق نم

 . [457/1ي]“. ملعلا

 1 ةفو ذقملاب جاوزلا - ١١6

 اولا دحي هنإف « اهجوزت مث « ةأرما فذق اذإ لجرلا نأ ىلع اوعمجأ

 تباثلا ئنزلاب فذقلا - 4

 ا كذب هام اذإ ء ىنزلا يف ًادودحم فذق نم ىلع دحالا هنأ ىلع اوعمجأ

 ا 1 . [25118] . فوذقملل ىذأ هنأل «رّزعي هنكلو « ىنزلا

 ةنعالللا فاق -

 1 تنعوأ يذلا ىنزلاب اهجوز اهنعال يتلا ةجوزلا فذقي يذلا يبنجألا نإ

 1 كك 07/8 يز ملعلا لهأ ةماع لوق يف دحلا هيلع « هريغ ىنزب وأ « هب

 يبصلا فدق 5

 .[3ةراهجإ دوادل ًافالخ  عامجإلاب يبصلا فذاق ىلع دحال

 :طيقللا فذق - 87

 . [١؟ة/هحإ]. عامجإلاب ّدحي طيقللا فذاق نإ

 دبعلا فذاق دح -

 ' ٌدنحال هنإف  هضعب ًاقّتْعُم وأ ٠ ًاربدُم وأ «ًابتاكم وأ « أ ,ًادبع فذق ول رحلا نإ

 , ١؟ا"ام 1475/87/ش]. دحي هنأ دواد نع. يكحو . رزعي هنكلو « ' "عامجإلاب هيلع

 : ليعامسسإو « بلهملا نع) 1796165/1؟ف ا18/1١ب ؟مهالواع - ١51

 . [(يدهملا نع) "هن ١"هه ح (يضاقلا

 ' دحللا برضي رخالا دلو مآ فذق نم نأ حيحص دنسب رمع نبا نع يور لقف .رظن عامجإلا لقن يف ''
 .[1ةد/ا؟فإ ةعامجو ٠ كلامو ؛ رهاظلا لهأو « نسحلا لوقاوهو . ارغاص

 -مه4-



 رفاكلا فذق -

 . دحأ نم فالخ الب روز لوق ءيربلا رفاكلا فذق نإ

 قففكلا رّوعي نكلو « هفذقب ٌدحيال هقذاق نأ ىلع اوقفت ةتا مهنأ الإ

 . |1 هك/هح ممالإع - اككا5 55١ل 18/5١ب

 فوذقملا ةلاهج -

 يف هيلع دح الف « لجر هامرف ؛ ةينازلا نبا وهف « دحأ ينامر نإ : لاق نم ش
 . [76/5ي] . ملعلا لهأ لوق :

 فذاقلا ةداهش - ١1١4١

 هتداهسش لبقتالو . بتي ملام ًادبأ ةداهش هل لبقتال فذاقلا نأ ىلع اوقفتا
 . ["//هح 774/٠١ ؟74/5ب ١١ 4رم] . عامجإلاب هدلج لامكإ دعب الإ

 هر

 فذقلا نم ةبوتلا - 5

 نسم باتو ؛ هريغ هب فذق اميف بذكلاب هسفن ىلع رقأ نم نأ ىلع اوقفتا
 . بات دق هنأ كلذ :

 ؟٠117ا/ك ١؟4رم] . قسفلا ليزُت امنإو , دحلا عفرتال ةبوتلا نأ ىلع اوقفتاو
 .[1514/؟5ب 574/٠١ ي

 فذقلا دعت - +١194
 هيلع هنإف « ّدحي ملف « تارم ًالجر فذق نم نأ ىلع ةباحصلا عامجإ نإ

 . تاينزب مأ , دحاو ىنزب هقذقأ ءاوس « ادحاو ادح

 هلجأ نم ٌدُح يذلا ىنزلا كلذب هفذق داعأ مث . ٌدَحَف . هفذق نإ هنأ ىلعو .

 .[15/؟بالغ/9يإ ًايناث دحلا هيلعف « هريغب هفذق نإو . دحلا هيلع دعي مل

 دحاو فوذقملاو . فذاقلا ددعت - ١544

 « الجر وأ . ةأرما اوفذق لدع فلأ نأ ول هنأ ىلع نقيتملا عامجإلا حص
 ةعبرأب اوتأي مل نإ « مهلك مهيلع دحلا نأ . نيقرتفم وأ « نيعمتجم « ىنزلاب

 موو



0 3 
 فوذقملا د دعت - 6

 : ًادج نأ : داو مالكيرأ , قرفتم مالكب ةعامج فذق نم نأ ىلع اوقفتا

 ا . | ؟ةس]. همزل دق ًادحاو

 ةبارحلا دج :َر

 ييرح
 داهج :َر

 ٍإ يبرخلا مكح -65

 / فيك ةكرعملا يف لدقلا يبرحلا مكح نأ يف ةمألا نم نانثا فلتخيال

 . « بلصلا سيلو . رغاص وهو « دي نع ةئيزجلا يطعي وأ ء ملسي ىتح. نكمأ
 ادا فالخ الب هماكخأ نم يفنلاالو ؛ لجرألاو « يديألا 2

5 

 ْ مهئاسنو « برحلا لهأ نايبص كلم -141

 « نيدهاججمل نيب مهتمسقو : برحلا لهأ نايبص:كلم نأ ىلع اوقفتا.

 كنلت تدععب نإو  ةملسم وأ « ًاماسم وأ « ًادترم مهدلاو نكي ملام ؛لالح

 1 . [405/هج ١١ةرم] . مهئاشن يف لوقلا كلذكو .ةدالولا

 ةضنن



 يبرحلا رجاتلا نم ذخؤي ام - 1144

 . عامجإلاب رشعلا هنم ذخأن اننإف « نامأب يبرح رجاتت انيلإ لخد اذإ
 . |[ من ؟1:؟/هيإ

 يبرح ا .سسجت -

 سسجت :ر

 يبرحلا ىلع دحلا ةماقإ - 4

 يف لخدي وأ . ةمذلا لهأ نم حبصي نأ دعي يبرحلا نأى لع اوقفتا
 دق ناك اذإ« ةقرسالو ءرمخالو« فذقألو , ىنز دح هيلع ماقيال 2 مالسإلا

 . [١7027م 173رم] . " يبرح وهو « كلذ فرتقا

 يبرخحلا ىلع صاصقلا ةماقإ - 6

 نم حبصي وأ «نامأب مالسإلا راد لخخدي نأ دعب يبرحلا نأ ىلع اوقفتا
 وهو . ادحأ لتق وأ , ةيانج ىنج دق ناكو . مالسإلا يف لخدي وأ ؛ ةمذلا لهأ
 تعقوأ ءاوس , ةيد هنم ذخؤيالو هنم ص نقيا هنإف « برحلا راد يفو ١ يبرح

 - هو/8خ 5081م 1؟1رم] . هريغ ىلع مأ  ملسم ىلع , لتقلا وأ « ةيانجلا
]| 

 يبرحلاب ملسملا لتقي ال -
 (م014)

 يبرحلاب يم ذلا لتقي ال -
0195 

 يبرحلا نامض - 0

 نم حبصي وأ « نامأب مالسإلا راد لخدي نأ دعب يبرحلا نأ ىلع اوقفتا
 وهو « الام بصغ وأ « فلتأ دق ناكو « مالسإلا يف لصخدي وأ « ةمذلا لهأ
 . هريغل مأ ء ملسمل لاملا ناكأ ءاوس ء« نمضيال هنإف « برحلا راد يف وأ « يبرح

 . [151/4ي - هدر 875/1بب ١؟؟رم]

 . [(يدهملا نع) 45/9/نإ . ىنز اذإ يبرحلا دلج ىلع عامجإلا '''

 مول



 ةمركملا ةكم مرج نم يبرحلا جارخإ -
 ممبحم)

 هقيقر يبرحلا قتع -

 (؟مه5)

 يبرخلا ىلع يبرحلا ءالوو -

 (غهكك)

 !يبرحلا بسن 'توبث -
 ّْ (؟44١)

 برخلا لهأ همستقا ام ةحص -

)0 ْ 

 ْ يمذلا وأ ملسملا ءرحلا يبرحلا قاقرتسا -

 , « ةمذلا لهأ نم وأ « نيململا نم رح ىلع اولوتسا اذإ برحلا لهأ نإ

 ' .|157/ةي] ملعي فالح الب هنوكلميال مهنإف

 هنهرو . برحلا لهأل حالسلا عيب -

 0 اللب - هك

 برخلا لهأل هعيب مرحي ام -
 (١هكوؤ)

 يبرحلل ةبهلا -

(4345) | 

 سكعلابو يبرخلا نع ملسملا ةلاكو -

(5489) | 

 برحلا لهأ هيف ملاظتام ءارش - ١69

 . [1رم] . مهنم هؤارش لالح نويبرحلا هيف ملاظتام نأ ىلع اوقفت

 -م8-



 هرثأو , يبرحلا مالسإ - 8

 هدبع دمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :لاق اذإ يبرحلا رفاكلا نإ

 « مالسإلا فلاخ ام عيمج نم تربو . قح هب ءاج اسم لك نأو « هلوسرو

 دقف ءرسؤي نأ لبق اراتخم انيلإ جرخو « برحلا راد يف ناكو « للملا نم ةيفينحلاو :
 . هقاقرتسا الو , هلتق لحي ال هنأ ىلع اوقفتأ

 ةيدلا هيف نإف ءأطخ ملسم هلتقف « مالسإلا راد ىلإ جرخو « ملسأ نإف

 19:٠م ١١ةرم].دحأ نيب هيف فالخ ال اذهو . ةرافكلا هيفو , هدلول

 .لا/خ

 رابكلا هدالوأ لمشي ال يبرحلا مالسإ - 8

 رفكلا نيدل نيراتخم .ًارابك اوناك اذإ  ملسملا يبرحلا دالوأ نأ ىلع اوقفتا
 . [١١ةرم] . قرف الو , نيكرشملا رئاسك مهف , مالسإلا نيد ىلع

 ماكحألاب ملسملا يبرحلا فيلكت - 7

 ةضورفملا عئارشلاب ملعو ٠ برحلا راد يف ملسأ اذإ يبرحلا نأ ىلع اوعمجأ
 هيلع بجي ام ل سقبو , هلمف بجي ام كرعب رمال هنإف  مالسإلا لهأ ىلع
 . [57 050/9 خ] . نيملسملا ماكحأ يه كلذ يف هماكحأ نآل , هكرت

 مالسإ راد برخلا راد حبصت ىتم - 61

 يه مالسإلا ماكحأ تراص وأ ؛ برا راد ىلع نوملسملا بلغ ىتم ْ
 . [10/9خ] . لكلا عامجإب مالسإ راد رادلا تحبصأ دقف « ةبلاغلا

 هرثأو , يبرحلا قيقر مالسإ - 1164
 نيملسملاب اوقحل ول برحلا لهأ قيقر نأ ىلع ًاعيمج اوعمجأ - ١

 « مهيلع مهتاداسل ليبس ال رارحأ مهنأ : مهيلاومل نيمغارُم « نيملسم
 . نينمأتسم وأ « نيملسم مهدعب اومدق نإ

 وهف ءانيلإ جرخو . هلام ذخأو . هدالوأو هديس دبعلا رسأ نإو
 نم هنع ظفحي نم لك لوق وه اذهو « هقيقر يبسلاو « هل لاملاو ءرخ
 . ملعلا لهأ

 - موو



 ْ تاربتساو « تقم «انيلإ تجرخخو « يبرحلا دلو مأ تملسأ نإو
 ةفيتح ابأ نأ الإ ؛ ملعلا لهأ نم هنع ظفحي نم لك لوق وهو , اهسفن

 : هفالخخ ىلع ملعلا لهأو « ءاربتسا ريغ نم تءاش نإ جوت : لاق

 وأ ؛ برحلا راد يف يقب امنإو « انيلإ جرخي ملو . قيقزلا ملسأ نإف
 : وهق «نامأب مالسإلا راد ىلإ هعم هذيس هجرخأ مث ؛ هديس لبق ملسأ

 1 : لاق يعازوألا نأ الإ , كلذ ىلع اوعمجأ دقو . هديسل قر ىلع قاب

 ! نأ لبق مهدالب يف نوملسملا هباصأ مث ؛ودعلا ديبع نم دبع ملسأ نإ

 . رح وهف ءانيلإ جرخي
 . اوعمجأ لقف  هدعب اوملسأ وأ , هديبع هعم ملسأو ؛ ديسلا ملسأ نإف -

 : مالسإلا زاد ىلإ اوجرخ نإ مهنأو مهلاح ىلع هكيلام مهنأ ىلع

 ا نأ مامإلا دنع حصو مهدعب مهديس مدق مث « مهديشل نيمغارم

 علا مهديس ىلإ نوُدري مهنإف . مهلبق وأ . مهعم ملسأ مهديس

 . [(رذنملا نبا نع) ؟هال/ؤي

 ْ يبرحلا مالسإ تابثإ - 4

 0 تانمأب تلخد :لاقف  ملسم وهو« مالسإلا راد ينبرحلا لخد اذإ

 . نيملسملا ايف ناك ةنيبلا مدقي مل نإف « ةنّيبي الإ كلذ هنم لبقي مل « تملسأف

 .« هلوق ليقي مل ًاملسم تجرخ مث , برحلا راد يف تملسأ : لاق نإو

 : . كلذ ىلع ةنيب هل موقت نأ الإ نيملسملل ًائيف ناكو

 ملأ هنأ نيملسم نيلجر الإ « يمذ الو« يبرح ةداهش كلذ يف لبقت الو

 3 هيلع ليبنس ال رخ وهف كلذب ناماسم نالجر هل دهش اذإف « برحلا راد يف

 ْ . [[4 - 70/5خ] . ًاعيمج ءاملعلا لوق وه مدقت ام لكو

 : مرسح

 ةنيدملا ء ةكم :ر

 ريرح

 سابل : ر

 ملء



 هكلتو ءريرخلا سم -

 . [545452 796م] . عامجإلاب لالح . هكلمو , هلمحو «ريرحلا سم نإ

 ريرحلا سم نم ءوضولا -
(44407) 

 ريرخلاب ةبعكلا رتس -
 (5ك0

 ريرخلاب نيفكتلا -

)8700) 

 باسح

 دسحلا مكح ١-

 . [451/6 ح و15- ةه/4. 49؟١/5ش]. ةمألا عامجإب مارح دسحلا

 ش ةتاضح

 ريغص :ز
 ةناضحلا مكح - لهذي

 . [185/7؟ ح] . عامجإلاب تباث ةناضحلا قح نإ

 ةناضحلاب مألا قح -

 سانلا ىلوأ همأق ىنتأ وأ «ناك ًاركذ « لفط امهلو ؛ ناجوزلا قرتفا اذإ

 «زرح يف اهدنع ناكو :ًائيش زي ال ًاريغص ًالفط ماد ام « جوزتت مل اذإ هتلافكب

 «نامثع نع يورام الإ . عامجإلا هيلعو « قسف اهنم تبثي ملو , ةيافكو

 ممهاه - ؟مه.هك مهام] . طقست ال اهنأ مزح نباو ء« يرصبلا نسحلاو

 2 778/1ن 74م/ 3780/9 ح (رذنملا نبا نع) 5١9 - 518714 - ؟1/8ي

 [(يدهملاو ءرثنملا نبا نع) 9

 - مالو



 ٠ مألا ةناضح طقست ىتم -

0 

 ةناضحلاب مألا مأ قح - 5

 .دحل؟ ح] . ةناضحلاب مألا دعب يتأت.مألا مأ نأ ىلع عامجإلا

 ةناضحلا يف ةلاخلا ىلع بألا ميدقت - 6

 [(ضضعبلا نع) قش اءامجإلاب ةناضحلاب :ةلاخلا نم ىلوأ بألا نإ

 ةناضحلا دعب هيوبأ دحأ دلولا رايتخا - 5

 ' اعزانت اذإ هيوبأ نيب يخي هنإف « هوتعب سيلو « نينس عبس لب اذإ مالغلا نإ
 207١ 51١6[. 5/8ي] . ةباحصلا عامجإب هب ىلوأ وهف . امهنم هراتخا نمف « هيف

 ظ هوتعملا ةناضحب قحأ نم -
884) 

 | ةناضحلا ةرجأ - 3

 . [40/4 ح] . ًاعامجإ اهدلو ةناضح ةرجأ ةقلطملل

 / ةموكحلا ىنعم -

 ' هيدل دجوت ال « حرجب ناسنإ بيصأ اذإ لاقي نأ : ةموكخ- مهلوق ىنعم نإ
 ْ لئيق اذإف ؟حرجلا اذه حرجي مل ًادبع ناك ول ورجل اذه ةميق مك  ةمولعم ةيد
 «نوعست ليق ؟ةُؤَرب ىهتناو < حر رجلا هباصأ دقو هتميق مك : ليق «رانيد ةئم
 ' 7 ,لاثملا اذه ىلعف ٠ صقن وأ « داز نإ « ةيدلا رشُع وه « يناجلا ىلع بجي يذلاف
 1 0/1 ١4١ -١4١1ام].ملعي فالخ الب مهلك ملعلا لهأ لوق وهو

 ' ٠ [(رذنملا نبا نع)

 . [994/ نإ . هباحصأو « يعفاشلاو . يداهلا نع الإ كحي مل بالإ ميدقتب لوقلا نآل ءرظن هيف نإ

 امال



 ةموكح اهيف يتلا حارجلا -

 (م1ئ4- مك -ى190)

 فلح

 نيمي :ر

 ىلح
391 

 ةضفلاو ء بهذلاب ةأرملا يّلمت - 1154 |

 مل مأ «جوز تاذ تناكأ ءاوس « ةأرملل زوجي هنأ ىلع نوملسملا عمجأ

 ءدقعلاو « قوطلاك « ًاعيمج ةضفلاو . بهذلا نم يلحلا عاونأ سنبل « نكت

 مال - 7/5984 997 791/6ع] . هسبل داتعت ام لكو ء«راوسلاو « متاخلاو

 . [16 رم 180/84 195158 - 59314

 توقايلاو . رهوجلاب ةأرملا ٍيَلَحَت -

 . [6١رم] . توقايلاو رهوجلاب ءاسنلا يّلحت ةحابإ ىلع اوقفتا

 ةداحلا يّحت -

('/) 
 بهذلاب لجرلا يّلحت - 0١

 يف ءاوس « لاجرلا ىلع بهذلا يلح لامعتسا ميرحت ىلع ء ءاملعلا عمجأ

 « هتهارك وأ « بهذلا متاخخ ةحابإ نم ضعبلا نع يور امو . هريغو « متاخلا كلذ

 58١ 747/8ش ؟؟1/4ع]. ميرحتلا ىلع هلبق عامجإلل فلاخم هنأل . لطابف

 . [(ديعلا قيقد نبا نع) 750/1-١551ف 4١411ك

 بهذلاب لجرلا مّهخَت -
 م(

 بهذلاب ريغصلا متت - 17177

 . ]591١42[ . نايبصلا روكذل بهذلاب متختلا نوهركي مهلك ىوتفلا ةمئأ

 ل



 ةضفلاب لجرلا متحخت - 1

 ا ننم ضخبلا نع لقن امو. لجرلل ةضفلا متاخ راج الع نوماس عمجأ

 ا 777/؟ش] فلسلا عامجإو « صوصتنلاب دودرم ذاشف « ناطلس يذ ريغل هتهارك

 . [(هريغو , يردبعلا نع) 544 2784/4ع امال ء167/9يا١هءرم

 ' مثختلا بدأ - 4

 : الو ء ىرسيلا يف ف هزاوج ىلعو « ىنميلا ديلا يف متختلا زاوج ىلع اوعمجأ

 . امهنم ةدحاو يف ةهارك

 ' انو «رضتتحلا يف هقاخ لعج لجرلل سلا نأ ىلع نوملسملا عمج بأ دقو
 ١ ؟١٠59/6ف نا عباصأ يف ميتاوخ دخت اهنإف «ةأرل

 : . [(يوونلا نع)
 ةضفلاو « بهذلا يلح ةاكز -

(181 - 868) ' 

 لمح

 نينج :ر
 يسمح

 '. ىمحلاب ةلودلا قح -
0559 

 : ةلاوح

 ةلاوحلا فيرعت - 6

 . [55/هن] . ةمذ ىلإ ةمذ نم نيد لقن ءاهقفلا دنع ةلاوحلا

 نيد: ر
 ةلاوحلا مكح - 175

 . [17/ه ل 458/4 ي] . ةزئاج ةلاوحلا نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ

 سل يوي -



 ةحيحصلا ةلاوحلا ةفص - ١؟1/

 لبق هعيب زوجي ء ءيشب هل بجو دق ءقحب ليحأ نم نأ ىلع اوقفتا

 اهب هيلع لاحملا يضرو ؛ ةلاوح اب يضَرو « ءيلم دحاو صخش ىلع « هضبق

 بلاطي نأ لاحمملل زاج دقف « بجاولا قحلا رادقم مهنم دحاو لك“ نلعو «أ اضيأ

 . [؟١ ١584 5ك؟رم] . ةحيحص ةلاوح اهنأو ء« قحلا كلذب هيلع لاحّلا

 ةلاوحلا فارطأ ةفص -

 « ًارارحأ « ءالقع اوناك اذإ هيلع لاحّلاو « ليحُذاو , لاحّلا نأ ىلع اوقفتا

 « مهلاومأب نيدلا طاحأ الو « نيروجحم الو , نيهركم ريغ ؛ نيغلاب « ًالاجر
 . [؟؟رم] . ةزئاج مهتلاوحف

 ةلاوحلاب ليحنا ىضر - 4

 2 158/4ي اال/ه دحإ. عامجإلاب ليحملا ىضر ةلاوخلا ةحص يف طرتشي

 . |[(رجح نبا نع) 77/هن 555/4ف ١/4

 ةلاوحلل لاحملا لوبق - ١١8٠

 . "عامجإلاب ةلاوحلا لبقي نأ ءيلم ىلع هقحب ليحأ نم ىلع بجي 0
 . [(ضضعبلا نع) 777/هن (ضعبلا نع) ؟4//71ف]

 ةلاوحلا يف نينيدلا لئات 0١-

 نئيدلل اناجم هيلع لاحملا ىلع يذلا نيدلا نوكي نأ ةلاوحلا يف طرتشي

 زاوجب ضعبلا لاقو . هيلع قفتم طرش اذهو « افصوو « اردق « ليحملا ىلع يذلا
 .[196/؟بإ. ةطنحلا يف اهعنمو « طقف ةضفلاو « بهذلا يف ةلاوحلا

 ةلاحإلاب هيلع لاحلا قح -

 . [19/ه ح] . اذكهو . . ليحي نأ هيلع لاحملل نأ ىلع قافتالا

 « ةلباتحلا رثكآو ءرهاظلا لهآ بهذو « بابحتسالا ىلإ روهمجلا بهذ دقف . عامجإلا هيف لقن نم مهو

 . [(رجح نبا نع) ؟؟7//هن 5١1 هك ؟117/4فإ . بوجولا ىلإ ريرج نباو : روث وباو

 - "اله



 ةلاوحلا رثأ - 87

 ْ ئرْبُم اههنأ ىلع اوعمجأ دقف « تحصو  اهطئارش تعمتجا اذإ ةلاوحلا نإ
 ةءاربس الإ ءىربسال ةلاوحلا نأ نم يرصبلا نسحلا نع ئوريام الإ « ليحْلا ة ةمذ
 . قح ا لقنت ال ةلاوحلا نأب رفز لاقو . هل نئادلا

 وأ « سلف هيلع لاسحلا نأ رهظ مث «'”ةلاوحلاب لاحملا ضري مل اذإ هنأ الإ
 0 1/4 1 ”فالخ الب ليحملا ىلع عجري لاما نإف « تيم

 ْ نضوح
 هب مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا صاصتخا -

 م50(

 لوح

 1 لوحلا ديدحت - 15

 . [170م] . ًارهش رشع انثا لوحلا نأ يف ةمألا نم دحأ نيب فالخ ال

 ضيح

 ضيحلا مد ديدحت - 6

 مايأ يف رهظ اذإ حيصف ضيح ؛ موتحما ؛دوسألا مذلا نأ ىلع اوقفتا
 . [1ه4م ؟؟رم] مايأ ةثالث نم صقني ملو مايأ ةعبس زواجتي ملو . ضيحلا

 ضيحلا ءدب فرعي ىتم -

 تقو يف يف مدلا نم ةعفدلاب فرعي ضيحلا لابقإ نأ ىلع ءاملعلا قفتا
 . [١/1777ف] . ضيحلا ناكمإ

 ونهو ؛ ءانفولا ئلع ارداق ؛ انيلم هيلع لاجنا ناك اذإ ةلاوحلاب لاخلا ىضر طارتشا مدعب لوقلا ىلع اذه !" ل
 البف « ليا ةمذ يف هقح نآل . هاضر طرتشي ؛ يعفاشلاو « كلامو « ةفيتح يبأ دعو . دمحآ بهذم
 - [4/*47يإ . هابضر ريغب اهريغ ىلإ هلقن زوجي
 : |ةه/6 ج] أ. كني ملو , يلع لوق وهو ؛ سلفأ وآ « ٠ يلع لاغا تامانإ بغا ىلع عجرم ال"

 مالك



 ضيخلا مد ةساهن -

 ضيخحلا مد :ر
 غولبلا ةمالع ضيحلا -

 (ه.5)
 هرثكأو ضيحلا لقأ - 41

 . "ضيحلا ناكمإ تقو يف مدلا نم ةعفد ضيدلا لقأ نأ ىلع عامجإلا حص
 . لصتم :مدك هنأ « اهوحن وأ « ةعاس عطقنا ول ضيحلا مد نأ ىلع اوعمجأ دقو

 مدكتك ؟+5م]. "موي رشع ةعبس نم ديزأ نوكي ال ضيحلا نأ ىلع اوقفتاو
 . [177/1ح ١/48ب ”*رم (يواحطلا نع)

 هرثكأو رهطلا لقأ - 1

 نم دحأ نع حصي الو « سابع نبا لوق وهو « هل دح ال رهطلا لقأ

 . عامجإلاب هل دح الق . هرثكأ امأ "هفالخ ةباحصلا

 . عامجإلاب ةليلو « موي ضيحلا لقأ نإ : ضعبلا لاق '''
 . ةودغ ضيحتو ٠ ةيشع رهطت ةأرما فرعي هنآب لوقي يعازوألا نآل . أطخ اذهو
 ميرحتو « ةمئاصلا رطفو ؛ ةالصلا كرت مدسلا نم ةقفدلا ةيؤرب ابجوأ دق  يعفاشلاو ؛ اكلام نإو

 [؟55م] . لوقلا اذه طقسف . ضيحلا ماكحأ هذهو ءطولا
 . اضيح نوكي ال عطقناو ؛ ةعاس مدلا تار ول اهنآ ىلع اوعمجأ : يربطلا لاقو
 .ةدحاو ةقفد ضيلا لقأ نأ كلام بهذم نإف « ميحص ريغ هاعدا يذلا عاصجإلا اذهو
 متت

 (يدوارسلا نع) 708/١ فإ . اموي رشع ةسمخ سفيحلا رثكآ نآ ىلع اوقفتا ءاملعلا نإ : ضعبلا لاق نب
 |(ضعبلا نع) 76

 :لاق هنآ لينح نب دمحأ نعو . اموي رشع ةعبس ضيمت تناك ةآرما نأ يور دقف : لطاب اذهو

 ملو . اموي رشع ةعبس نضحي ,ك نهنأ نوشجاملا لا نم ءاسن نعو . اموي رش ةعبس هانعمس ام رثكآ
 . اموي رشع ةعبس وهو « لبق ام رثكأ يعارن نأ انيلعف . ءيش نم ضيحلا ةدم رثكأ يف انل تقوي
 .[1ككم]

 . عامجإلاب اموي رشع ةسمخ رهطلا لقآ : ضعبلا لاق
 . [97/8/1ي 784/؟ع] . هفالخ ملعي ملو ء هنع كلذ رشتنا دقو ء اموي رشع ةئالث رهطلا لقآ نأ يلع نع يور دقو . روهشم هيف فالنملاو « لوبقم ريغ دودرم لوق اذهو

 نياإ

 مالا -



 : حيحضص رهط « موي ريغ ًارهش ةلصتملا , ءاضيبلا ةصقلا نأ ىلع اوقفتا دقو

 ' دق ةمألا نإق «رارمتسالا ىلع ًاموي رهطتو « ًاموي ضيحت تناك نمو
 ؛ «؟5072704م]. ًالماك ًالقتسم ًارهط ءاقن لك لعجني ال هنأ ىلع تعمجأ
 . [(يعقارلاو ؛ يلازغلا نع) همه "9 نيف 4

 ةصرفلاب 2 -

 . [174م]. عامجإلاب أبجاو سيل ةصرفلاب ضيحلا مد رثأ حسم نإ

 رهطلاو .:ضيحلا توبث -

 "'ترسهط دق اهلوق يفو . تضاح اهنأ اهلوق يف ةأرملا قيدصت ىلع اوقفا

 . [هرم]
600) 1 

  ضئاحلا ندب ةراهط -
 ْ (ع5؟)

 ْ لزنملا يف ضئاحلا لمع - 0١

 : هيلعو « عئانصلا نم كلذ ريغو ,زبختو . خبطتو . نجعت نأ ضئاحلل حابي
 ا ٠ [(يربطلا نع) 549/7ع (يربطلا نع) 788/”ش] . نيملسملا عامجإ

 0 ١ ضئاخلا ةلكاؤم - 5

 : *88/5نش]. عامجإألاب اهتبراشمو ء. ضئاجلا ةلكاؤمب سأبال

 ْ 541/1 0151/1 ت75 رسم (يرسبطلا نع) 45/5 ع (يرسبطلا نع)
 ٠ [(سانلا ديس نباو , يذمرتلاو , يربطلا نع)

 ْ ىلاعت هللا / ضئاحلا ركذ -

 ْ رئاسو ؛ ليلهتاو «حيبستل ضئاحلل زوجي هنأ ىلع ء ءاملعلا عمجأ
 ' 48٠/56 ي١41/١[ ٠ «ا9/7/؟ع] . نآرقلا ريغ « راكذألا

 1 « ةنئيبلاب «رنهطلاو « ضضيحلا تبثي : لاق دقق « ىلحمل يف امأ . عامجإلا بتارم يف مزح نبا هلاق ام اذه ("
 . . [؟519م] . هفالخ ةباحصلا نم دحأ نع حصن الو « ىلع لوق وهو « ةآرملا لوقب ال

 - #”اله-



 ضئاحلا رجح يف نآرقلا ةءارق -

 ماهم

 دجسملا ضفاح ا روبع - 4

 4/٠ ١ ةباحصلا عامجإ هيلعو « ةجاحلل دجسملا روبع ضئاحلل حابي

 دجسملا نم ًائيش ضئاحلا طاقتلا - 6

 لوانتت نأ سأب ال هنأ نوري فالتخا مهنيب ملعي ال ملعلا لمأ ةماع

 .[١/154ت] . دجسملا نم ائيش ضئاخلا

 ضئاحلا ءطو - 5

 . نيملسملا عامجلإب مارسح « اهربدو « اهجرف يف ضئاجلا ءطو نإ

 2 اا/١14/7عاذملل١ي ه١/4ب 54.712 595رم ؟51:م58/8ط 7714/١ شإ

 . |1711 1//11ن 1/1 حلال

 ضئابجلا ءطو يف دخ ال -

1) 

 لسغلا لبق رهطلا دعب ضئاحلا ءطو - 917

 لسغت ملام « مارح اهؤطوف , رهطلا تأر اذإ ضئاحلا نأ ىلع اوعمجأ !

 . [(يربطلا نع) 581/9ع ؟؛رم] . "اضوتت وأ , اهجرف

 ضيحلا نم ةراهطلا -4

 ةّصقلاو 3 فوفجلاب ءاقنلاب نوكي صضيخلا نم رهطلا نأ ىلع عامجإلا نإ

 [7557ك] . ءاضيبلا

 مميت « لسغ:ر

 . ملعلا لهآ نم عامجإلاك وهو ؛ فالح الي ؛ لسغلا لبق مارح ترهط اذإ ضئاحلا ءطو نإ

 نإو ء اهؤطو زاج , ةالصلا تقو اهيلع رم وأ ٠ ضيحلا رثكآل اهمد عطقنا اذإ اهناب ةفينح وبآ لاقو
 . [يزورملاو ءرذنملا نبا نع) 07/١" . اهجرف لسغت ملو ءاضوتت ملو ٠ لستغت مل

 ا ماله



 لسغلاو ءرهطلا دعب ضئاحلا ءطو - 4

 تلستغاو « رهطلأ تأر اذإ غ ةيباتك وأ « ةملسم « ضئاخلا نأ ىلع اوقفتا
 ءاتفاكتغا وأ « ممص نم عنام كانه نكي مل ام « هل شارف يه نمل لالخ اهؤطوف

 . 0/1 ع؟فرم] راهظ وأ « مارحإ وأ

 ءاطولا ريغب ضئاحلا ةرشابم -

 . ةبكرلا تحتو ةرسلا قوف اهب عاتمتسالاو .اهتلبقو « ضئاحلا ةرشابم حابت

 ! هيلعو ,:ةبكرلاو ةرسلا نيب ام ترتس اذإ اهتعجاضم جوزلا بنتجي الو

 نم ءيش رشابي ال هنأ نم يناملسلا ةديبع نع يك ام امأو . نيملسملا عامجإ

 . « هلبق نبم عامجإب دودرم ذاش وهف « حصاولو , نظي اميف هنع حصي الف « اهندب
 / 514527198/1ع 58/8 ط (يربطلا نع) 788:88 /5شإ . هدغعب نمو

 . [(ضضعبلا نع) ١776/1ن 594/1 ين (هريغو « يربطلا نع)

 ةالضلاب نضئاحلا فيلكت -

710 

 موضلاب ضئاح لا فيلكت -
 | (5510- ؟هحال)

 صضئاحلا قح يف جحا كسانم -

 (0١50
 ةفكتعملا ضيح -

(841) 

 مازحإلل ضئاحلا لاستغا -

00 
 نضضئاحلا تيملا لسغ -

 ْ مما

 ': سأيلا نس -

 . 189/١( ح] . سأيلا نس نيتسلا نأ ىلع عامجإلا

 - "موال



 ناويح ْش

 محللا لوكأم ةراهط - 7 ْ

 . [7*17م] . همحل لكؤي ناويح لك ةراهط يف فال .ال

 محللا لوكأم نبل ةراهط - 10

 ح الهي ها/0/؟ع] . عامجإلاب رهاط محللا لوكأملا ناويحلا نبل نإ
 ءللكرا

 محللا لوكأم ضيب ةراهط - 4

 . [057/7ع] . عامجإلاب رهاط محللا لوكأملا ناويح لا ضيب نإ

 هريوو , محللا لوكأم فوص ةراهط - 106 ٠

 عامجإب رهاط . هربو وأ « هفوص وأ . محللا لوكأملا ناويحلا رعش نم رج ام
 ١/58ن (رذنملا نبا نع) ١/718ف 1١/7:1ع] . هريغ مأ « ملسم هرج ءاوس ةمآلا

 . [(رذنملا نبا نع)
 رهاطلا ناويحلا نم حشري ام ةراهط - 105

 وهف « قرعلاو . طاخملاو « باعللاو , عمدلاك ,رهاطلا ناويحلا نم حشري ام 23020
 . فالح الب رهاط

 فالخ الب رهاط مخللا لوكأملا ناويحلا قرعو « عمدو « قير نإف « هيلعو ْ
 . 15/١[ ح الد ؟ي ةكده/؟ع] . ملعي

 سجنلا ناويحلا نم حشري ام ةسايغ - 7

 « عمدلاك ءريزتسخلاو .بلكلا وهو « سجنلا ناويحلا نم حشري ام
 . [550/7ع] . فالخ الب سجن وهف « قرعلاو « طاخملاو , باعللاو

 ءوضولا ضقني ال ةميهبلا سم -
(4450) 

 - ”"خ-



 محللا لوكأم لوب ةراهط - ٠0

 5 نع) ,/8/7] . ملعلا.لهأ دنع سجن ريغ منحللا لوكأملا ناويحلا لوب

 محللا لوكأم ريغ ناويحلا لوب ةساجغ -

 | يكح انو« "ةفاك ءاسملعلا دنع سجن همحل لكؤي ال يذلا ناويحلا لوب
 1 . دودرمف حص نإف « هنع هتحص نلقي ال هتراهط نم يعخنلا نع

 : هالإ فوقإ؟اعإ. ("ابلكلا لوب ةساجن ىلع نوملسملا عمجأ دقف هيلعو

 . [(رينملا نبا نع) 377٠ ١/775ف (يقهيبلا نع)

 ناويحلا قرذ ةراهط - ٠

 . فلسلا دنع رهاط ريطلا عابس قرذ نإ

 . هظلغو مدلا ةفص نع هجورخل « ًاعامجإ رهاط ثوغربلاو « قبلا قرذ نإو

 : |[ 8//,  ى1]

 .. ناويحلا مد ةسابن -

 )50:5١(

 : غابدلاب ناويملا دلج ريهطت - ٠١

 ْش نقف "ءاملعلا ةماع بهذم يف هسرسهطم ناويحلا دلج غابد

 . [(يباطخلا نع)
 | 'درقلا ةراهط - ١١١

 .[589/5ف] . قافتالاب نيعلا سجنب سيل درقلا

 . دقو ء هوجنو « ناسنإلا لوب اشاح « هوجنو ؛ ناويحلا نم ءيش لوب سيجنت يف عامجإ الو ء صن ال
 : عامجإلا لقن نم ىلع دري وهو ؛ سانلا لوب ةراهط ىلإ« مهريغو « ذوادو « ةيلع نباو « يبعشلا بهذ

 : - |١13737/1ف 72١/م] . اقلظم لوكاملا ريغ لوب ةسابغن ىلع

 . قافتالا لقت يف حدقي «رهاط همح لكؤي ام لوب نآو « لكؤي بلكلا ناب لوقي نم ناب «بقعتم اذه '”

 . [١/575فإ يمدالا الإ « ةرهاط اهلك تاناويحلا لاوبآ نب ءاملعلا نم عمج لاق دقو
 . |195/1ع]. غابدلاب هدلج رهطي يذلا ناويحلا يف مهنيب فالخ ىلع”

 د روث ابآ الإ  ماهقفلا نيب ملعي فالخخ الن غابدلاب رهطي ال محل لكؤي ال ام دلج نإو

 - مما



 ةرهلا ذاخضتا - 181

 . [(رذنملا نبا نع) ؟48/9ع] . زئاج ةرهلا ذاختا نأ ىلع ةمآلا تعمجأ

 بلكلا ذاختا - 14

 . فال الب زئاج , ديصلل وأ ٠ ةيشاملل وأ « عرزلل بلكلا ءانتقا

 . روقعلا بلكلا ريغ وه هذاختا يف نوذأما بلكلا نأ ىلع اوقفتا دقو

 2 عرزلاو « ديصلا ريغل وأ 3 ةرخافملل وأ ؛ هتروصب ًاياجعإ بلكلا ىنتقا نمو

 . [1؟9/4ن 9//7:19-708 ح ه/هف ؟117/1؟ش]. قافتالاب مارح وهف « ةيشاملاو

 بلكلا نبل ةساجن - ٠

 . [01/0/7ع] . قافتالاب سجن « هنم دلوتملاو . بلكلا نبل

 بلكلا نم حشري ام ةساجن -

(1059) 

 بلكلا لوب ةساجن -
 ةايشحلا

 بلكلا غولو نم ءانإلا لسغ -
(5044) 

 بلكلا ةيد - 5

 ةيدو « عرزلا نم ' ”قرق عرزلا بلك ةيدو . منغلا نم ةاش منغلا بلك ةيد نإ
 نأ هبحاص ىلع قحو : هيدؤي نأ لتاقلا ىلع ّقح « بارت نم قرف رادلا بلك

 ةباحصلا نم هل فرعي الو. صاعلا نب ورمع نب هللا دبع لوق وهو « هلبقي
 . [94١١م] . فلاخم

 ةبادلا نيع شرأ - 183

 . [؟05/9ي] . عامجإلاب اهتميق عبر هيلعف « ةباد نيع أقف نم

 [حاحصلا راتخخمو ءرينملا حابصملا| . الطر رشع ةتس وهو « ةنيدملاب فورعم لايكم (''

5 



 كلمتلل ناويحلا ةيلهأ -

 . [17/هف] . قافتالاب كلمي ال ناويحلا
 0 ناويحلاب ققرلا - 4

 ' . قيطي ال ام لكي نأ هيلع مارحف . ناويح هل ناك نم نأ ىلع اوقفتا
 : ٠ عامجإلاب زوجي ال ةقْيطُم نكت مل اذإ ةبادلا ىنلع فادرإلا نإف هيلعو
 ' نإو« ("ةفاك ءاملعلا بهذم يف اهيلع ةثالث بوكر زاج ةقيطم تناك نإف

 ' كالكملل 1596/1 ش 1/6 ع رسمإ دسافوهو .ًاقلطم هنعنم

 . [(يووتلا نع) ١٠١/588ف
 ناويحلا عيوجت -

 , ةارسم] هيجي نأ هيلع مارحف ناويح هل ناك نم نأ ىلع اوقفتا

 0 03 وك

 هيلع قافنإلا مدعل ناويحلا عيب + 0

 .[415/6ف]. ًاقافتا هعيب ىلع ربجأ ناويحلا ىلع قافنإلاب رسعأ نم

 ناويحلا برض -١"؟؟

 : ىلعو 0 ةجاحلل زئاج هجولا ريغ يفو 2 هوركم هجولا يف ةبادلا برض

 :[184/4ع]٠ع ءاملعلا عامجإ هيلعو 0 ةجاحلا بسح

 :تاويحلا مسو - لففي

 . ةباحصلا عامجإب بحسم (« ةيزجلاو ةاكزلل يه يتلا ةيشاملا عس

 ' نبا ننع) 1418 41١ 5/8ش] عامجإإلاب هجولاب مسولا نع ىههنيو

 1 587/8ف (هريغو . غابصلا نبا نع) 17/94/5ع ١١ ةرم (هريغو , غابصلا
 : ..[(يوونلاو « غابصلا نبا نع) 88 ١ 6ا//4ن (غابصلا نبا نع)

 ٠ ًاثَبَع ناويحلا لتق - 314

 . [١8رم] . ًاثَبَع هلتقي نأ هيلع مارحف « ناويح هلأ ناك نم نأ ىلع اوقفتا

 . |١٠/578فإ . ةقاطإلا عم عنماب الو ءزجملا عم زاوجلاب دحأ حرصي مل '"

 - خ4



 راضلا ناويحلا لتق - 6
  ةرأفلاو , روقعلا بلكلاو , بلكلا بلكلا لق ىلع ءاملعلا عمجأ

 مرحلاو ٠ لحلا يف « غزولاو ؛ برقعلاو
 . ملعي فالخ الب هفالتإ مرحي هنإف هكاسمإ حابي يذلا بلكلا امأ

 . هيلع عمجم وهو « هلتق بحتسم تايِذّؤُلا نم هريغو « لمقلا نإو
 هلتق هلزاج . هلتقب الإ هعفد هنكمي ملف « ناويح ناسنإلا ىلع لاص نإو

 . 154/0 ح 157/4 777/4 1 ا 6/١45ش] . عامجإلاب 1

 لمنلا لتق - 1376

 . [١؟5/8ن] . لمنلا لتق نم عنملا ىلع عامجإلا

 لوكأملا ناويحلا لتق ةليسو - "7

 لاسرإو « حامرلاو « لبنلاب درش اميف يمرلاو « رحنلاو « مئاهبلا حبذ ش
 ةافحفيل عامجاب نسح لالح هلك اذه . اهيلع ريطلا عابسو « بالكلا

 ديص « ةأكذ :ر

 ناويحلا مرحملا لتق -

 مارحإ :ر
 ناويحلا قرح -

 . |1553 فالخ الب قرحي ال ناويحلا

 اف ده ناويحلا ذاختا - 8
 ملعلا لهأ دنع لمعلا هيلع يذلا وه ًاضرغ ناويحلا ذاخختا نع يهنلا ا

 . [1 59:34 147/هتز

 ودعلا ناويح فالتإ -

 (ةعك5)

 ناويحلا لتق ةرافك -

(0444) 

 هل "مخمل



 ليخلا ريمضت - ليش

 . [15/8ش] . هزاوج ىلغ عمجم ليخلا ريمضت

 1 ناويحلا بوكر - نفشإ
 : ملام لالح «ريمحلاو . لاغبلاو  ليخلاو  لبإلا بوكر نأ ىلع اوقفتا

 ' نأ ىلع اوقفتا دقف « ةلآلجلا مسا اهنع لوزي ثيحب ةدم تيقب نإف
 ْ . لالح اهبوكر

 اا١6١ ١-0149 ؟؛ةرمإ. معي فالسخ السب حابم قبلا بوكر ناو
 : . [؟لا/#ط

 ناويحلا بكار نام - 7

 . ريقي اكول وأ ًايبص لمح نم نأ ىلع ملعلا هنع ظفاني نم لك عمجأ
 .[41١ام] نماض هنأ ,« فلتف « ةباد ىلع « « هيلاوم نذإ

 |١ ناويحلا ىلع لمحلا - 16
 ْ امردقب زيصحلاو , لاغبلاو « ليخلاو , لبإلا ىلع لمحلا زاوج ىلع اوقفتا ْش

 : 0 .[9١+رم] . قيطت

 ليخلاب عفتني ام -ح

 : [7/8١1ن] . قافتالاب لكألاو « ةنيزلاو , بوكرلا ريغ يف ليخلاب عفتني

 ش ناويحلا لكأ -

 | ةمعطأ :ر

 ىّكَذْملا ناويحلا ءازجأب عافتنالا -

(667) : 
 ْ هوحنو « ماعنألا فوصب عافتنالا -

 ْ اذإ ءزئاج اهفوصو « اهرابوأو « ماعنألا راعشأب عافتنالا نأ ىلع اوعمجأ
 . [؟؟ام] . ءايحأ يهو . كلذ ذحخأ

 - مك -



 ل ةاويحلا نم هعيب زوجي ام رقد

 مرج

 .[ماكرم] هب عفت ال اموأ ًالحن

 رامحلاو , لغبلا عيب - ١737

 ؟4/١ي :517/6ش] عامجإلاب زئاج يلهألا رامحلاو , لغبلا عيب

 ةافاندلل

 روثسلا عيب - 8

 هنمث ناكو « عيبلا حص « هبحاص هعابو , هب عفتني ام ناك نإ روتسلا

 « ديز نسب رباجو « ةريره يبأ نع يكح ام الإ ةفاك ءاملعلا بهذم يف. ًالالح

 . [447/5ش] . "هعيب زوجي ال هنأ دهاجمو ء سواطو

 درقلا عيب 6 ١1-

 نيب فالح الب زوجي ال كلذ لك ه هنمث لكأو« ههارشو « رفا عب نإ

 . [(ربلا دبع نبا نع) 505/4ي ؟9084 - ؟؟69١ك] . نيملسملا ءاملع

 ناويحلاب ناويحلا عيب -

1505 

 محللاب ناويحلا عيب - |
(1690) 
 ناويحلا نم ءزج ةبه -

 (؛؟هك)

 بارّضلل لحفلا ةراعإ - ٠

 17١/هن ؟56/4ف] . فالخ الب ةزئاج ناويحلا نم لحفلا ةراعإ

 . [(رجح نبا نع)

 . مسير
 . [1678م] . ةباحصلا نم فلاخم هل فرعي الو ؛ رباج لوق يف رهلا نمث زوجي ال

 وأ«

 - ”مال-



 ناويحلا راجئتسا -

)0 

 ٠ تاويحلا نامض - 0١

 الإ: تلهأت نإو « تارشحلاو . عابسلا .لتق يف نامبض ال هنأ ىلع عامجإلا
 ش . هتميق نمضتف ءرهلا

 « باهذلا نم امهغنام ةلازإب رئاطلاو « ةبادلا نامض'ىلع قافتالا ناو
 . حتفلا عم امهجيه نإ « صفقلا حتفك

 ء يع كاسمإو« تقرس تح «رادلا حت 20 ١- ظفاح لازأ ولو

 . ًاعامجإ نامض الف « تعبس ىتح

 06 ا ح]: عامجإلاب ريئاندلاو : مهاردلاب ناويحلا نامض نإو « اذه
 1 1 كا اكك

 . ةيصولاو ثاريملا يف ناويحلا لوخد,- 17

 ْ ةيصولا «ثاريملا يف هلوخد بجي هذاختا حاببلا بلكلاو ءرهلا

 . [(ضعبلا نع) 1914م] . "”عامجإلاب
 : ناويحلا نم ةاكزلا هيف ام -

 . منغلا ةاكز ءرقبلا ةاكز « لبإلا ةاكز :ر

(10740) 

 ريطلا ةقرس -
 (لادح)

 . متغلاو « لبإلا ةطقل -
 ١ (مهووو - ؟هوك)

 . [1914م] . ناهرب الب ئوعد هنإ 0

 مه ”خمد



 ناويحلا ةيانج - 147

 نكي مل اذإ اهيف نامض ال راهنلاب مئاهبلا ةيانج نأ ىلع ءاملعلا عمجأ

 . دحأ اهعم

 وأ « تلتقف « تحمر وأ « ًاعرز تدسفأف . ًاراهن اهلبح تعطق ليخلا نأ ولو
 . ملعلا لهأ عيمج دنع نامضلا نم ءيرب اهبحاص نإف « تنج

 اهنمض اهلتقف « عرزلا بحاص اهبرضف « ًاعرز تلخد منغلا نأ ولو
 . |7700 ج 197072 75١كام (ضايع نع) 54/7١ش] . اعامجإ

 ناويحلا باقع -

 )٠١44(

 ناويحلانايتإ - 47

 . مارح مئاهبلا نايتإ نأ ىلع اوقفتا

 ١؟ارم] . هيلع دح الف« ةميهب ىتأ نم نأ ملعلا لهأ دنع لمعلا نإو
 . [(يدهملا نع) ١45/6 1١١5/7/3 ح 157/هت*م

 ناويحلا ريوصت -

(659) 
 ناويحلا ةتيم -

 ةتيم
 ريزنخلا ماكحأ -

 ريزنخ:ر 7

- ”8- 





 ءاسخلا





 ناتف

 ناتخلا مكح - 1546

 ءاسنلا نات نأ ىلعو ؛ ةّنسلا باصأ دقف  هنبا نتخ نم نأ ىلع اوقفتا ش

 اف /4 حج 5947ه ١ ةالرمإ. حابم

 ناتخلا ىلوتي نم ةيلوؤسم -
)1١555( 

 - نتخي مل نم ةحيبذ

(645) 

 جارخ
 جارخلا ىنعم - 57

 ءهتيدأت ىلع اهلهأ دي يف اهكرتو ؛ مامإلا اهحتتفا ضرأ ىلع برض ام
 ناكف ناسارخو + ماشلاو ءرصمو « قارعلا داوس ىف ةرواشم نع رمع لعفك

 . [118/؟ ح] . اعامجإ

 ا

 جارخلا ذخأ - 1510

 . [147م] ٠ جارخلا ذخأ ىلع اوعمجأ ةباحصلا نإ

 جارخلا حرطم - 4
 نم مهيديأب ناك ام ىلع ةحوتفملا دالبلا لهأ رارقإ ىلع ةباحصلا عمجأ

 . [(يعازوألا نع) 0/1٠5؟ي] . نيملسملا ىلإ اهجارخ نودؤيو « اهنورمعي مهضرأ
 (مكك)

 ضرألا ىلع الإ جارتخ ال - 4

 ٠ مهرودو ء مهتيفر يف جلرخ ةمذلا لمأ ىلع نسما ل يح حصل
 . [هحام ؟١5؟/؟خ] . مهنكاسمو

 ب مو#-



 جارخلا رادقم - "6

 ةحلصمل فلسلا هضرف امع جارخلا صقن مامإلل زوجي هنأ ىلع عامجإلا
 .|؟اة/احإ

 ةيونس ةبيرض جارخلا - ١

 . [519/؟ ح] . ةرم الإ ةنسلا يف ذخؤي ال جارخلا:نا ىلع عامجألا

 ّْ ةيجارفلا ضرألاب فرصتلا - 67

 ْ نإف « جارخخ ىلع اهلهأ عم يضارألا نم هحتتفا ابن مامإلا كرت اذإ

 75١5/5[. ح] . قافتالاب ةزئاج « ةبهو . فقوو « عيب نم اهيف مهتافرصت

 ْ ْش جارخملا طقنسي ال مالسإلا - 1807

 ٠ «ةمالسإب طقسي ال قاب اهجارخف « ضرأ هلو « ةمذلا لهأ نم ملسأ نم
 '.. [4817م] . ةباحصلا نم فلاخم امهل فرعي الو « يلعو ء رمع لوق وهو

 جارخللا ضرأ يف ةعرازملا -

 مهم

 ةيزجلا نع ةدايز جارتملا دخأ -

 (مو5)

 ءاصخ

 ْ :ءاصخلا مكح - 6

 : هللا قلخل رييغتو , ةلثُم هنأو « مارح ناسنإلا ء ءاصخ نأ ىلع اوقفتا

 . [1 ١71/0 4//99ف ١ هالرم] .. لجو زع

 1 يصخلا ماكحأ - 66

 « ةالصلا يف ةروعلا رتس يف بوبجملا يصخلا ْماكحأ نأ ىلع اوعمجأ

 ' يف هل مهسي امو« ثاريما نم هبيصي امو« م ارحإلا لاح يف هسبلي امو « ةمامإلاو

 3 :لاجرلا ماكحأ « مئانغلا

 د ”44-



 ًاأطخ

 أطخلا نع وفعلا - 1؟65

 . [151/0ف] . قافتالاب هنع ٌوُفْعَم أطخ نع لعفلا نم عقي ام
 نئطخملا نع مثإلا طوقس - 617

 .[١/0155١450/1ف] . عامجإلاب هيلع مثإ ال ئطحملا نإ

 أطخلا لعقلا مثإ -

 ملك

 ًأطخلا يف ةفرعملاو ةينلا - 1"هم

 . فالخ الب أ طخلا يف امهنم ءيش ىعارُي ال ةفرعملاو ةينلا نإ ّْ
 73٠١| 4م]

 أطخ لاومألا فالتإ -

 (؟ دمر

 مالسلا هيلع يبنلا قحب أطنلا -

 مك

 فخ

 نيفخلا ىلع حسملا -
 حسم رز
 نيفخلا مرحتا سبل -

 (وغ-وه0)

 ةفالخ
 ةقيلخلا بصن مكح - 64

 : جراوفم ا ضعب لاقو . مامإ نم دب ال هنأو ء ضرف ةمامإلا نأ ىلع اوقفتا
 : يدوادلا لاقو . لوقلا كلذب عامجإلا نع اوداح دقو . ةفيلخ بصن بجي ال
 . ةدكؤم ةنس ةفيلخلا ةماقإ نإ

 - موه-



 ' لاقو . لقعلا ال « عرشلا وه هبصن بوجو ردصم نأ ئلع اوعمجأ دقو
 8/١٠شا١؟4رم]. لطاب اذهو ؛عرشلاب ال لقعلاب ببجي هنإ : ةلزتعملا ضعب
 ها/؟ ن الاله/ش ح (يوونلا نع) ١الال- نفافلما 71/7 ف اة

 ش .[(هريغو , يووتلا نع)
 ةفيلخلا تافص - 5٠

 : «ًاركذ نوكي نأ بجي ةفيلخلا نأ اوركذ مهتمث ةمئأو . ةنسلا لهأ ةعامج
 . ةفالخلا بجاوب مايقلا ىلع ًايوق  انسحم « . ًالدع : ًادهتجم .ًافلكم « ارح

 1 يقيل . ًانابج الو . ًاباذك نوكي الأ بجي هنأ ىلع ءاملعلا عمجأ دقو
 ٍ . أمل كلل تالالثرم حاوفكك-

 : لضفألل ةفالخلا -
 1 لضفأ ةفيلخلا نوكي نأو « ةفالخلل:لضفألا يرحت ىلع .ةباحصلا عمجأ

 . كلذ ىلع ردق نإ« ًالاصخ مهلمجأو . ًالاح هتقو لهأ

 امأف٠ اف« لضتالل رداع ريغ نم لوضفملل ةمامإلا دقع زوجي ل هن ؛ هيو
 . ًاعامجإ ! زوجيف . رذعلا عم

 1 لوضفملا ةمامإ | زوجت لب « ءاهقفلاو« ةيديزلا ضعبو « ةرّصبلا ةلزتعم لاقو
 *837/ه حج 17؟قحإ. ًاعامجإ ةحيخص لوضفملا ةمامإ نأل لضفألا ناكمإ عم

 . [اةقكم - 51 0؟ك

 ةفيلخ نوكي نأ زوجي ال نم - 5

 + غلب ممل يبصلاالو رئاكل ال: ةرمل زوال ةالخلا نأ ىلع وقفا

 ' 1 . نونجم الو
 | ”ه/8ش ١؟"رم]. 7ذيبعلا يف نوبكت ال اهنأ ىلع ةمألا تعمجأ دقو

 ١5/4 ن ”ا/4/ه ح (لاطب نبا نع) ١١14/17 ف (ضايع .نع)

 0 .. [(رجح نبا نع)

 . قلاخم الو ءركتم ةباحصلا يف امهل فرعي الو « ناصثعو ؛زرصع لوبق وهو ؛.دبعلا ةيالوزوهت '"
 الل 1م[

 - موج



 ةفالخلا ىلإ لوصولا - 1١7
 « قيرط نم دب ال لب . اهداقعنال يفكي ال ةفالخلل ةيحالصلا درجم نإ

 . ["الهه ح] . عامجإلا كلذ ىلعو
 (ملووبلا رولا - -/١75 - ١3594 دج

 هتفيلخ ىلع مالسلا هيلع يبنلا صن - 5

 فلاخو . هتفيلخ ىلع صني مل 4 يبنلا نأ ىلع ةئسلا لهأ عامجإ نإ
 نبا لاقو . ركب يبأ ىلع صن هنأ معزف دحاولا دبع تخأ نبا ركب كلذ يف
 ىواعد هذهو . يلع ىلع صن ؛ ةعيشلا تلاقو . سابعلا ىلع صن : يدنوارلا
 . [؟ال9/ه ح 8/١٠ش] . ةلطاب

 ةعيبلاب ةفيلخلا نييعت - 6

 ال ثيح ناسنإل دقعلاو « لحلا لمأ دقعب ةفالخلا داقعنا ىلع اوعمجأ
 . دحأل فالختسا كانه نوكي

 اذإ . هلهأو« مالسإلل مهتحيصنو ١ مهنيدب قوئوملا ةعامجلا نأ كلذو 1
 رظنو , داهتجاو , مهنم رواشت نع ء اهل لهأ وه نم ضعبل ةف ةفالخلا دقع اودقع
 رضحي مل نمم دقعلا كلذ لح نيملسملا نم مهريغل سيلف ؛ « مالسإلا لهأل
 درقأ ركع نأ كلذو . هيف قحلا اوباصأ دق نودقاعلا ناك ذإ « مهرواشتو « مهدقع

 ءدقع نم اودقعو ءاولعف اميف مهريغل لعجي ملو ؛ ةتسلا رفنلا رمألا يف رظنلا
 . ركنم مهنم هركني ملق« ةباحصلا عيمج كلذب ملسو « ضارتعالا

 الو «سانلا لك ةسعيابم ةعيبلا ةحصل طرتشي ال هنأ ىلع ءاملعلا قفتاو
 « ءاملعلا نم مهعامتجا رست نم ةعيابم طرتشي اغإو , دقعلاو « للا لهأ لك
 وسع - 589/4 به 5/8746 - 755/7ش] . سانلا ةويجوو .ءاسؤرلاو
 . [(هريغو . يوونلا نع) 57/5ن (هريغو « يوونلا نع) 1975/1فا

 ركب يبأ ةفالخ - 05”١3

 8//740/ش ه؟0/8ي] . هتعيب ىلع ةباحصلا عامجإب ركب يبأ ةمامإ تتبث
 اةنضافل ل ل

 - موال



 1 ىروشلاب ةفيلخلا نييعت - 77

 :ه ة/8ش]. ةعامج نيب ىروش رمألا ةفيلخلا لعج زاوج ىلع اوعمجأ
 . [(ةريغو « يوونلا نع) 57/5ن (يوونلاو « لاطب نبا نع) 177/15ف 4/ 

 ىروشلاب رمع دهع ذيفنت -

 . دحا فلاخي ملو « ىروشلاب رمع دهع ذيفنت ىلع اوعمجأ ةباحصلا نإ
 .[8/١1شإ]. هيف

 فالختسالاب ةفيلخلا نييعت -
 .«هدعب هريغ فلختسي نأ هلزوجي ةفيلخلا نأ ىلع اوعمجأ نيملسملا نإ

 « يوونلا نع) 177/15 ف ١7 رم 9/8ش] . فلختسي ال نأ هل زوجيو

 | . |(يوونلا نع) ه9/5ن (لاطب نباو

 ا رمع ةفالخن - 6

 1 . هتعيب ىلع ةباحصلا عامجإو « هيلإ رككب يبأ دهعب رمع ةفالخ تتبث تتبث

 كلا /8ش ه0/8١ي]

 بلغتلاب ةفيلخلا نييعت - 31

 يذلا مامإلا توم رثإ ًامامإ مايأ ةثالث ةدم سانلا داس نم نأ ىلع اوقفتا.
 , [17-115هرم] . هتمامإ تزاج « فلخَتَسي مل

 ةفالخلا ثيروت - 7

 . ةيسسسابعلا ' لوقل ًافالخ؛ ,عامجإلاب ةثوروم نوكت ال ةمامإلا نإ

 ا . | ة/هحإ

 يلع ةفالخ ةحص - ١

 . عامجإلاب ة ةحيحص يلع ةفالح

 لسا لطاب هيلإ ةيصولاو « يلع ىلع صنلا نم ةعيشلا هيعدت امو
 مهبَذَك نم لوأو «٠ يلع نمز يف مهاوعد نالطب ىلغ قافنالاو « نيملسملا قافتاب

 | مسلو « هركذل صن هدنع ناك ولو , ةفيحصلا هذه يف ام الإ انددع ام : هلوقب ىلع
 2 هو

 , [؟901 ؟49/4ش] . هل هركذ ادحأ نأ الو , مايألا نم موي يف هركذ هنأ لقني

 - مومو



 ةفيلخخ“ نم رثكأل ةعيبلا - 4

 عيمج يف دحاو تقو يف نيملسملا ىلع نوكي نأ زوجي ال هنأ ىلع اوقفتا
 ناكم يف الو« نيناكم يف الو . ناقرفتم الو ,ناقفتم ال نامامإ ا ايندلا

 . 145384/ه حج 17775 9/8 ١؟4رم] . ”دحاو

 شيرق يف ةفالخلا -

 اذه ىلعو , مهريغ نم دحأل اهدقع زوجي ال « شيرقب ةصتخم ةقالخلا

 "ههدعب نمف , نيعباتلاو « ةباحصلا عامجإ دقعنا
 الو , شيرق ىّلوم اهقحتسي ال ةفالخلا نا ىلع قحلا لهأ عامجإ حص دقو 0

 ةم/ا5ف 1161م 7- 1/8شإ مهنم ناك نإو « مهتخأ نبا الو مهقيلح .
 . [578/8 ح 9* قح (بيطلا نب ركب يبأو « لاطب نباو . ضايع نع) ٠

 يعرشلا ةفيلخلا ةعاط دح - 135

 نكي ملام ءرمأ لك يف ضرف هتمامإ بجاولا مامإلا ةعاط نأ ىلع اوقفتا
 ماكحأو هماكحأو « ةبجاو هب رمأ اميق هتمدخو « ضرف هنود لاتقلا نأو« ةيصعم

 . لفان لزع نم لزعو , ةذفان ىّلو نم

 . رظنلاو : مالكلا لهآسك « ةلام ا هذه يف نيسلكتملا نيب فورعم كلذ يف عازنلا : ةيميت نبا لاق (''
 مهنم الك نأ ميهذمف . امامإ ناك ةيواعمو « امامإ ناك ايلع نآو . كلذ زاوج مهريغو ةيماركلا بهذمف
 . دحاولا مامإلا مكح ذفني امك « هتيالو لهآ يف همكح ذفني

 نسم لك دقعي ملف . اهتقرفت عم امأو . ةمالا قافتا عم لعفي ال اذهف « ءادتبا امهل دقعلا زاوج امأو
 ةبراحم نم ريح ةملاسملاو « اهبراحت نأ امإو ء ىرخالا ملاست نأ امإ ةفئاط لك نكلو « نيمامإل نيتفئاطلا
 . ]١75[ . ءاوهألاو  ءارالا هيف فلتخت امم اذهو . ةملاسملا ررض ىلع اهررض ديزي

 دساف لوقف هيلع عمجم هئآو , دحاو عقص يف نينثال اهدقع زاوج نم نيمرحلا مامإ هاعدا امو
 . [59/8شإ . فلخلاو , فلسلا هيلع مل فلاخم

 . مهريغ يف اهتحص ىلع ليلد الو , مهيف اهتحص ىلع عامجإلل ايمطاف مامإلا نوك نم دب الو

 مبرة حإ
 ينكرحأ نإ : لاق هنآ تاقث هلاجر دنسب رمع نع دمحأ جرخآ ام ليوأت ىلإ عامجإلا لقن نم جاتحي
 . لبج نب ذاعم تفلختسا « ةديبعوبأ تام دقو يلجأ ينكردأ نإف « هتفلختسا يح ةديبعوبآو يلجأ
 ريغت وأ ءرمع دعب دقعنا عامجإلا لعل لاقي نأ لمتحيف . شيرق يف هل بسن ال يراصنأ ذاعمو
 .[7/1١1ف] . . رمع داهتجا

 اذنإ

 - موو



 ' 74/8 نش ١؟؟رمإ. عامجإلاب م ارخف ةيصعلا يف ةعاطلا امأ

 . [150//ه حل (هريغو «٠ ضايع نع)
 رمألا ةالو ةحصانم - 17

 ءالؤه ناك اذإ ءرمألا ةالو ةحصانم بوجو يف ءاملعلا فلتخي مل

 ْ . [41450ك] . اهنولبقيو « اهنوعمسي

 ةفيلخلا ةعاط نع جورخلا -

 . [؟ده/ه حإ. ًاعامجإ قسف مامإلا ةعاط نع جرخ نم :

 بلغتملا ةفيلخلا ةعاط -

 ' نأو , ةطللسلا ىلع بّلغتملا ةفيلخلا ةعاط بوجو ىلع ءاهقفلا عمجلأ
 , « ءامهدلا نيكستو « ءامدلا نقح نم كلذ يف امل « هيلع جورخا نم ريخ هتعاط

 ليش ف عال زوجي الذ ؛ حيرص رثك نم قو اذإ الإ كلذ نم اتي ب ملو

 11 ه/0/ن 197737 (لاطب نبا نع) ه/١١ف] . اهيلعاردق نمل هتدهاجم بت

 . [(رجح نبا نع)
 بلغتملا ةفيلخلا عم داهجللا -

 . ةطاسلا ىلع بلغتلا ةفيلخلا عم داهجلا بوجو ىلع ءاهقفلا عمجأ

 . [(رجح نبا نع) 76/8١/ن (لاطب نبا نع) ه/١؟فإ

 ةفيلخملا ةعيب ثكن -

 لك /هتإ. فالتخا الب هنع يهنم رمأ ةعيبلا ثكن نإ

 ةفيلخلا ةلاقتسا - 7

 ل0 ح] . هتمامإ داقعنا دعب لزعني نأ مامإلل' سيل هنأ ىلع عامجإلا

 ةفيلخلا لزع بجوي ام - 38

 . ًاعامجإ رفكلاب ةفيلخلا لزعني
 .علطخي الوءهب لزعني الف « قوقحلا ليطعتو ٠ ملظلاو . قسفلا امأ

 هلئاق نم طلغ اذهو . قسفلاب لزعني : ةلزتعملاو  ةيعفاشلا نضعب كاقو . عامجإلاب

 سا عواول



 ١ سويأملا ىمعلاو « قبطملا نونجلاب لطبت ةمامإلا نأ ىلع عامجإلا نإو

 2 ؟14/8ش ١ 65/17٠ف] . سويأملا داعقإلاو « ةطرفملا ةنامزلاو 2 صربلاو 2 ماذجلاو

 . ["87/ه ح (ضايعو , دهاجم نب ركب ىبأ نع) 80

 ةفيلخلا ىلع جورخلا - 85

 « قوقحلا لطع وأ « ملظ وأ . قسف ولو « هلاتقو « ةفيلخلا ىلع جورخلا مرحي

 . "نيملسملا عامجإ هيلعو . هفيوختو « هظعو بجي لب

 بجاولاف الإو ء هعلخ بجو . ملظ الو« ةنتف ريغب هعلخ ىلع ردق نإف ا

 . ءاملعلا اذه ىلعو « ربصلا

 . "هيلع ةروشلا ىلع اوعمجأ دقف « ةعدب وأ ءرفك ىلإ اعد نإ امأ

 « يدوادلا نع) 440 5/1ف (دهاجم نب ركب يبأ نع) 55 :”4/8ش]

 . [(نيتلا نباو
 مامإلا ىلع ةاغبلا لاتق - '

 ةاغب :ر

 يلع لآ ةفالخ ىلع جورخلا - 6

 « ًالدع تاكو « بلاط يبأ نب ىلع دلو نم ناك اذإ مامإلا نأ ىلع اوقفتا
 لاتق نأ هنودوه نم هيلع ماقو ء يح ناسنإل ىرخأ ةعيب هتعيب مدقتت ملو

 . [١؟هرم] . "بجاو رخآلا

 مايقبو « ةيمآ ينب ىلع ةنيدملا لهآو « ريبزلا نب هللا دبعو , نيسحلا مايقب عامجإلا اذه ىلع ضعبلا در
 ناك فالخلا اذه نإ ليقو « ثعشالا نبا عم جاجحلا ىلع لوآلا ردصلاو « نيعباتلا نم ةميظع ةعامج
 . [؟9/8نشإ . مهيلع جورخلا عنم ىلع عامجإلا لصح مث « الوأ

 ىلإ يدؤت ةعدب ىلع لمح نإ الإ « ةدودرم ةعدبلا ىلإ ةفيلخلا اعد اذإ اميف مايقلا ىلع عامجإلا ىوعد 2”
 . [19/15ف] . رفكلا حيرص

 الإ « مالسإلا ينف اذه عقو الو  مهنع لقني مالك اهنيعب ةلآسملا هذه يف ةمئالل سيل : ةيميت نبا لاق 7
 . امهنم دحاو عم لاتقلا اوري مل ةباحصلا ءاملع رثكأ نأ مولعمو . ةيواعمو « يلع ةصق يف نوكي نأ
 : ماشلا لهأ نم ريثكو « ةرصبلاو « ةنيدملا لهآ روهمجو ؛ ثيدحلاو ةنسلا لهأ روهمج لوق اذهو

 . ]١78[ . فلخلاو , فلسلا نم مهريغو ؛ ةقوكلاو ء رصمو

 - عغ.وؤاس



 ةعمجلا ةماقإب نذأي ةفيلخلا -
 ا 44(

 جحلا ميقي ةفيلخلا -
 (ةابه)

 ,دودحلا ميقي ةفيلخلا -

 م1145

 ضاصقلاب ةفيلخلا نذإ -

 1 ةفضاف]

 ' دترملا لتقي ةفيلخلا -

(156) ' 

 :ةاكزلا ةفيلخلا ةيابج -
 5ك

 ةمينغلاب ةقيلخلا قح -
 م59

 ' ءيفلاب ةفيلخلا قح -
 ١ ( سف قلل

 ةرفكلا كولملا ةيده ةفيلخلا لوبق - 7

 خلعلا لنهأ لوق وه , ةرضكلاو : نيكرسثملا كولم ةيده ةفيلخلا لوبق نإ

 .[١3/ةه]

 ةماعلا لاومأللا: ةفيلخلا عيزوت - 68107

 ' نم الو , ةاكزلا لاومأ نم سيل « لضاف لام كلانه ناك نإ هنأ ىلع اوقفتا

 1 منهلولح لبقو نيملسملا ةرضم فوخ هنع هلهأ الج ام الو . ةمينغلا يف سمخلا

 ىأرف« « اهنيعب ةفص لهأ الو  هنيعب دحأ هقحتسي ال لاملا اذهو « ءيفلا وه وهو « هب

 مل عى الد



 « ةبارقل باحم ريغ : مهل داهتجالا نم ىري ام ىلع نيملسملا ىلع هتمسق مامإلا
 . كلذ هل نأ , ةقادص الو

 لفأ دنع لمعلا هيلعو . كلذ ىري نمل عئاطقلا عطقي نأ مامإلل زوجيو

 . [19/5ت 8١١رم] . مهريغو « ةباحصلا نم ملعلا

 ةاضقلا ةفيلخلا نييعت -

44 

 ةلودلا رئاود ةفيلخلا ءاشنإ - 4

 . ١[ 8١رم] . ناويد ىلع نيملسملا عمجي نأ ةفيلخلل نأ ىلع اوقفتا

 ةمذلا دهع دقعي ةفيلخلا -

 1١( همه

 ةندهلا دقعي ةفيلخلا -

)2074) 

 بعشلا ةيكلمب ةفيلخلا قح -

 (ملدح)

 حاكنلاب ةفيلخلا نذإ -

 (عاه1)

 قالطلاب مامإلا نذإ -

 (؟الاح)

 علخلاب مامإلا نذإ -

)١94 

 - ناعللاب مامإلا نذإ

 مه

 ال عيب ب



 ْ ةفيلخلا توب ةالولا لزع - 4

 2 ديدجلا مامإلا مهلزعي ىتح مهماكحأ ةذفان مهلك ةالولاف:. مامإلا تام نإ
 ”انمكل ةباحصلا نم دحأ نم كلذ يقف فالخ الب

 : ةفيلخلا نم ةيدلا ذخأ -

 هن

 ةلودلا لام نم ةقرسلا -
 (لكوم)

 ْ هر 1 1

 : : علخلا مكح -

 : 2 ةفعض وأ « هربك وأ « هنيد وأ هتقلخ وأ , هقلخل اهجوز تهرك اذإ ةأرملا نإ

 نأ اهلزاج . هتعاط نم ىلاعت هللا قح يدؤت ال نأأ تيشخ كح و « كلذ وحن وأ

 مهريغو ؛ يلعو , نامشعو , رمع لوق وهو « هنم اهسفن هب يدتفت ضوعب هعلاخت

 . ًاعامجإ نوكيف . فلاخم مهرصع يف مهل فرعي ملو « ةباحصلا نم

 ١ هللا دبغ نب ركب لاقو . علخلا ةيعورشم ىلع ء ءاملعلا عمجأ دقف « كلذلو

 اهقارف لباقم يف هتأرما نم ذخأي نأ جوزلل لحي ال": روهشملا يعباتلا ينزملا

 ىلع هدنعب عامجإلا دقعنا وأ ؛ هغلبي ملوأ  علخلا هدنع تبثي كي مل هنأكو . ًائيش

 ا : |! 27/5ن 7؟ه/4ف هو - 04 //ي | هرابتعا

 ' : ْ علخلاب ليكوتلا - 0
 : امههدحأ نم وأ : نيجوزلا نم دححاو لكك نم علخلا يف ليكوتلا حصي

 : ار. هتلاكوو« كيوت زاجب ضن عاب فرصتي أ حم نم لكو وغم

 ا وأ“ هيلع ًاروجحم ؛ ارفاك وأ « ًاملسم , ىشنأ وأ « ناك ًاركذ « ًادبع وأ . ناك

 : هاف فالخ هيف ملعي ال اذهو . ًاديشر

 علخلا لدب - 47

 . ًاعامجإ علخلا لدب ذيخأ جوزلل

 هس عو.عاس



 نوكي نأ الإ « ةأرملا ىطعأ امم ءيش ذخأ هل لحي ال هنأ ىلع اوعمجأ دقو

 . اهلبق نم زوشنلا
 . اهتقرافم ىلع ًائيش اهنم ذخأي ال هنأ ىلع اوقفتا دقف « ًاملظ اهب رضأ نإف

 « ضانم « زئاج وهف « هتعلاخف « هلبق نم زوشنلاو « ملظلا ءاج اذإ : ةفينح وبأ لاقو
 . ذخأ آم در ىلع ربجي الو« مثآ وهو

 يور امو . عربت هنأل , حيحص رهملا نم رثكأب علخلا نأ ىلع عامجإلا نإو
 /ةرم 187, 719//* ح]. حصي مل اهاطعأ ام رثكأ ذخأي ال هنأ نم يلع نع

 . |1552 ؟هدرا/ي ول - ة١ام

 ةأرملا تضرع ام فالخب علخلا - 4

 ملو قالطلا عقو . ةدحاو اهقلطف . فلأب ًاثالث ينقلط : ةجوزلا تلاق اذإ
 . [275/17ي] . فالخ الب ءيش هل نكي

 علخلا ىلع ةلودلا فارشإ - 4

 « نيريس نباو . نسحلا درفناو . ناطلسلا نود زوجي علخلا نأ ىلع اوعمجأ

 . [١4ام] . ناطلسلا دنع الإ زوجي ال : الاقق

 نئاب قالط علخلا -

 . هيف ةعجر ال ء نئاب قالط علخلا نأ ىلع عامجإلا

 هب ديري نأ الإ . ةدحاو ةقيلطت ةباحصلا ةعامجو « نامثع لوق يف وهو
 علخلا سيل : لاقف « سابع نبا فلاخخو . ىمسو « هب دارأ ام نوكيق « رثكأ
 . خسف وه امنإو « قالطب

 هللا دبعو ء« سابع نبا لوق وهو  لاحب قالط علخلا نم ةدتعملاب عقي الو 00
 10147 - ؟164117ك] . امهرصع يف فلاخم امهل فرعي الو «ريبزلا نب

 . [؟51/8ي (ميقلا نبا نع) ؟ة١/كن

 قالطلا ةينب علخلا - 1087

 . [(يواحطلا نع) ؟05/9ف] . عامجإلاب قالطلا عقو قالطلا علخلاب ىون نإ

 - عومهد



 توملا ضرم يف علخلا - 1١ ةاب/

 : « ةجوتلا 1 جوزلا ضيرملا ناكأ ءاوس ةحيحص توم أ صضرم يف ةعلاخملا

 "اني ولا فاللخ هيف ملعي ال اذهو « ًاعيمج امه مأ

 رمخلا مكح - 4

 مارخ ءانهنم ةطقنباو , اهليلقو ء اهريثك ؛ «رمخلا نأ ىلع نوملسملا عمجأ
 6/1 ١”رم 747/7ش] . ةرهاظ ةلع نم ئوادتملاو , رطضملا ريغ ىلع
 ممم اوما م 0خرخ يامال - 51404 - كالءام
 : . [191/8ن 748/6 هع (يدنقرمسلا نع) 05« م"/١٠ف

 (ه57)

 زمخلا يه ام - 4

 ! قافتاب رمخ وهف لاب فذقو « ىلَغو  دتسا اذإ بدعلا ريصع نإ

 ا . ركسي ملمأ« ركسأ ءاوس ؛ ةمألا

 وة فإ لالح هنأ ىلع اوعمجأ دقف  دتشي نأ لبق ه هريصع امأ
 ! نلع) 75450 - 757452 (ضبعبلا نع) 94١٠م (يرزاملا ننع)إ 8
 . [(رجح نبا نع) 179 176/8ن 9 اي 511/4 ش (يواحطلا

 : رمجلا خت مم 1

 « ةطنحلاو ؛ للسعلاو «رمتلاو « بنعلا نم : ءايشأ ةسمح نم دخت رمخلا
 . ذحأ هركني ملو« مهريغو , ةباحصلا رابك ةرضحب رمع لوق وهو « ريعشلاو
 .٠ [مكفكنل اترادفإ

 اهزدقل ال رمخلا سنجل ةربعلا - ١

 . عامجإلا هيلعو ءردقلا نود سنجلا رمخلا يف ف ربتعا دق عرشلا نإ

 د علك



 «ء ةطقن ولو ءرمخلا ليلق ميرحت يف اهيلع عامجإلا دقعنا يتلا ةلعلا نإو

 . |١٠١/19ف ١/409ب] . ريثكلا لوانت ىلإ وعدي هنوك

 (1ة4)

 رمخلا ةسان - 7 |

 اهنأ دوادو « ةعيبر نع يكحو . ةسجن رمخلا نأ ىلع نوملسملا قفتا |

 . [(دماح يبأ نع) ها/١-679/7ع1851/4ي ١؟60/7؟بإ . ذاش وهو . ةرهاط

 رمخلا برش ةبوقع -
 برشلا دح :َر

 رمخلا براش قسف -

 ء قساق  ملعي وهو « بنعلا ريصع نم ذختملا رمخلا براش نأ ىلع اوقفتا

 ام ؛ رمخلا ىوس اميف ركسلا دح غلب نم كلذكو . ركسلا دح غلبي مل نإو ءرجاف

 501 -560/؟ه ١؟؟رم|. ةيصعملا نم بكرا امم ةبوتلا عوشخ هنم رهظي مل

 , |ها1/15ف ؛؟هكب

 رمخلا لحتسم مكح - 8

 (ضعبلا نع) 98١٠م 17”رم] . "ةمألا قافتاب رفاك رمخلا لحتسم

 . [84قح ؟١8/1ف ؟5مدال - 4940-1

 رمخلا برش ىلع هاركإلا - 6
 هيف ُبصو « ًأهرُك همف حتفف ءرمخلا برش ىلع هرْكَأ نم نأ يف فالخ ال

 . [174؟ ءاله 4م] . مثآ ريغ هنإف ءركس ىتح رمخلا

 رمخلا براش فيلكت -

 (ا/ابا/)

 ولا هنال يش ال اذه : قافتالا نع لاق دقف , ىلحلا يف مآ. عامجإلا بتارم يف مزح نيا لاق اماذه أ"
 ةشنيحف ءرمآلا هيلإ غلبي ىتح اهلالحإ يف هانرفك امل , هغلبي ملف ءرمخلا ميرحت هنع باغ اناسنإ اندجو
 . [١١ةم] . كلذ لبق ال ءرفك 48 هللا لوسر ةفلاخم لالحتسا ىلع رصأ نإ

 55 عوامل



 ”"رمخلا براش ةالص -

036 

 رمخلا براش ةداهش -

 ْ ممم - "09

 رمخلا عيب - 5

 | زوجي + : ةفينح وسبأ لاقو « اهئارشو «رمخلا عيب ميرحت ىلع ثوملسملا عمجأ
 ' . حيحص ريغ اذهو . اهئارشو . اهعيب يف ملسملا ريغ لكوي نأ ملسملل
 ٠ (رذلملا نبا نع) 64 عاتماا ك ؟958/4ت٠ ١1 ام ءاله 50 /5ش]

 : نع) 7087 514/6 ف (رذسنملا نبا نسع) 75907501/4 يا؟0/7 ب
 1 1 . [(رذنملا نبا

 ا ملسملا ريغل رمخلا فالتإ - 7

 اسم لكو ءاهتينآ عم اهلك هيلع فلتت هتف «ًارمخ عاب نإ ملسلا ريغ نإ
 ؛ الو « ةباحصلا ةرضحب ب . يلعو ءرمع مكح اذهو ةراجتلا هذه ءارج نم لصح

 1 |1017 فلاخخم مهنم امهل فرعي

 1 رمخ ركسملا>- 4

 ش ىنععو  ةمرحما رمخلا وه « ناك عون يأ نم ركسملا نأ ىلع عامجإلا دقعا

 . اهلحتسم ريفكت ىلعو ؛ مارح ركسم لك : مالسلاوةالصلا هيلع هلوق ةحص
 1 -53451] . رسمخ وهف «هريثك ركسأ ام لك نأ ىنلع اوعمجأ دقو

 1 ,لككالا كوكل - لل ل 4

 ْ : . رمخلا لّلَخَت 4

 : اذإامأ : عامجإلاب اهلكأ زاجو , ْسْْلَح اهتاذ نم تَلّلَخَت اذإ رمخلا نإ
 ْ دع ةباحصلا عامجإب ةمرحم لازت ام يهف « كلذ ريغب تللخت

 ْ ىلع اوقفتا دقف « همعط وأ «هنولوأ «رمخلا ةحئار رمخلا لح نم ترهظ انو
 . [(يرزاملا نع) ؟١٠05/1ف 154 2159/4ي 15الرم ١/451ب] . مارح هنأ

 . 1591/4 ح] . اعامجإ رمخلا لخخ ىمسملا لخلا لحي

 - عمد



 للختلاب رمخلا ريهطت - ٠

 يكح دقو. ""عامجإلاب ترهط دقق الخ اهسفنب تبلقنا اذإ رمخلا نإ
 . هلبق نم عامجإب جوجحم وهف , هنع حص نإف « رهطت ال اهنأ يكلاملا نونُحَس نع

 ١/51١ (يكلاملا باهولا دبع نع) هم6/7؟عا#7 - 777/82 1457/5ش[]

 . [(ىيحي مامإلا نع) 701/4

 رمخلا لخخ كلمت ١-

 . 1١5/4[ ح] . ًاعامجإ هكلال اكلم لخلا داع رمخلا تلّطخت اذإ
 :ىفتخ 8

 ىثنخلا عاونأ - ١1437

 « لابخإلاو « ينل تامالع ىثنخلا ىلع ترهظ نإ هنأ ىلع اوقفتا - ١
 .هماكحأ عيمج يق لجر هنإف «هدحو رَكّذلا نم لوبلا وأ

 . اهريغو « هثيراومو

 نم لوبلا وأ « لَسَحلا وأ ء نقيتملا ضيحلا تامالع هيلع ترهظ نإف -
 . هماكحأ عيمج يف ىشتأ هنأ ىلع اوقفتا دقف . هدحو جرفلا

 . اهريغو « هثيراومو

 نيبقثلا الك نم عفدني لوبلا ناكو « انركذ ام ءيش هنم رهظي مل نإو - ؟

 ١١ةرم]. لكشُم ىثقنخ هنأ ىلع اوقفتا دقف « ًايواستم ًادحاو ًاعاقدنا

 .[:3/'كع

 ىثنخملا ثاريم - 7

 « هثاريم ثري لجر وهف , لجرلا لوبي ثيح نم لوبي ناك نإ « ىثنخلا نإ
 ظفحي نم لك عمجأ هيلعو اهئاريم ثري ةأرما وهف , ةأرملا لوبت ثيح نم لاب نإو

 . ملعلا لهأ نم هنع

 . |683/4 ح] . رظن عامجإلا ىوعد يف ''

 - عوةاس



 ألا بيصن ناك اذإ ىثأ بيض ىطعي لكل ىشحل نأ ىلع اوقفناو
 . ”لقأوأ٠ ركذلل ًايواسم

 ثاريم فصن ثرو ؛ ةمالغ هيف رهظت ملو « هغولب لبق ئئنخلا تام نإو

 ةباحضلإ يف هل فرعي الو. سابع نبا لوق اذهو « ىثنأ ثاريم فصنو «ركذ

 . [١؛ ةرم 707/5ي ا/لالام] . ركنم

 ىثتخلا ناذأ -

)155) 1 

 ةعفجل حلا ةالصب ىثنخل ١ فيلكت -

 : (؟43501)

 ءوضولا ضقني ال ىثنخلا سم -

 ٠ (؛409)

 ١ ريزنخلا ةساجن 1 ١-

 هبيصعو ؛ همخمو « هفورضغو , هكدوو « همحشو « ريزنخلا محل نأ ىلع اوقفتا

 ٠ ""هتايح بهذت نأ قفتا ببس يأب . سجن كلذ لك

 ' نإ. بذلكلا مكح ةساجنلا يف ريزنخلا مكح نأ ىلع نوملسملا عمجأ دقو |
 : . ملعي فالخ الب غبد نإو « هب ًاضوتي الو « عيمجلا دنع ةاكذلاب رهطي.ال هدلج

 . [(رذنملا نبا نع) هالؤ/؟ع 9/١ ي لكلب ك1 - 7111 رمز

 زريزنخلا نم حشري ام ةساجن -

00) 

 : ريزنخلا نبل ةساجن - 6

 . [078/؟ع] . قافتالاب سن « هنم َدّلوَتْلَو « ريزنخلا نيل نإ

 | نباءلوق ونهو ءركذ ثاريم فصنو « ىثنآ ثاريم فصن ثري هنإف ؛ ءالكبشم ناكو , ىثنخلا غلب نإ
 ا - [701/5يإ . ركنم ةباحصلا نم هل فرعي الو « سابع

 "لفل ايح ماد ام ريزنخلا ةراهط كلام بهذم نكل« عامجإلا تبث ول هب جتحي ام ىلوأ وه '"

 .١غ -



 ريزنخلا رثأ ريهطت - 57

 « بارتلاب ةنمائلاو « ءاملاب تارم عبس ريزنخلا رثأ لسغ نم نأ ىلع اوعمجأ
 . [2؛رم] . رهط دقف

 ريرزنخلا عيب - /1 1١

 صخرو , هئارشو « هئازجأ عيمجب ريزنخلا عيب ميرحت ىلع نوملسملا عمجأ
 ؟ا/ه/5ش 744 - 798/4ت ١١١ام] . زرخلل هرعش نم ليلقب ءاملعلا ضعب
 777/4ف 78/7١ب (رذنملا نبا نع) 7794/4ي (رذنملا نبا نع) ؟14/ةع

 . [(رجح نبا نع) 145/هن '
 ريزنخلا لكأ 4

 « هكدوو . همح شو ؛ ريزنخلا محل لكأ نأ ىلع اوعمجأ نيملسملا نإ :
 « هريغص ءاشنأو ءهركذ« هلك مارح « هئازجأ رئاسو « هبصعو «, هخمو ١ هفورضغو

 </4عا١/465ب ١١١ ام :٠١68 ةخلم ١54 7””رم] . ءاوس كلذ يف هريبكو
 . [168/8ش

 (هدل)

 ريزنخلا رعشب عافتنالا- 6

 الو ءزرخب ال ريزننلا رعشب عافتنالا ميرحت ىلع اوعمجأ نيملسملا نأ حص
 . |4100 هريغ يف

 جراوخ

 ةاغب :ر

 نوملسم جراوخلا-

 « نيملسملا نم ةقرف « مهلالض عم « جراوخلا نأ ىلع نيملسملا ءاملع عمجأ
 لصأب نيكسمتم اوماد ام نورفكي ال مهنإو « مهحئابذ لكأو. مهتاحكانم زوجت .

 . [(يباطخلا نع) 178/0/ن (يباطخلا نع) ؟7١/07؟ف] . مالسإلا

 رسألا دعب ةعامجلا نع جراخلا لتق - قف

 زجي مل ًابراحم نكي مل اذإ « مهريغو « جر راوخلاك « ةعامجلل قرافملا نإ
 ١7|. ف قافتالا هيلعو ته رسأ اذإ هلتق

 -١١غع -



 مهتحانمو جراوخلا حئابذ لكأ -

)0 | 

 ةاكزلا جراوخملا ةيابج -
 ملال

 ْ رايخ
 'عيبلا دقع يف رايخلا -

 (موك - هلل هكوز

 : عيبلا يف دقعلا رايخخ ةدم -

 (هككز

 رايخلا ةدم يف ةيراجلا يرتشملا ءطو -

 : (مام)

 . عيبلا يف سلجلا رايخ -

 (ه؟:1)

 عيبلا يف فصولا رايخ -

 (همم)
  عيبلا يف سلجم رايخخ -

 (0؟4)

 عيبلا يف بيعلا رايخ -
 ةقفلا]

 ةيرصتلا رايخ -

 0 موز
 ةلافكلاب رايخلا -

(5444) 

 حاكنلاب رايخلا -
(4141) 

 - جوا ا -



 لادسلا





 راد

 ملاعلا ميسقت - 7

 [47قح] . ًاعامجإ ناتتباث رفكلا رادو « مالسإلا راد

 مالسإلا راد

 مالسإ :ٍر

 برحلاراد

 يبرح :

 برحلا راد يف دو دحلا ةماقإ -

 )0١61(

 برحلا راد يف صاصقلا -

(345) 

 لاجد
 لاجدلا دوجو ةقيقح -

 هب هللا ىلتبأ « هنيعب صخش هنأو , لاجّدلا دوجو ةحص قحلا لهأ بهذم
 « هلتقي يذلا تيملا ءايحإ نم ىلاعت هللا تارودقم نم ءايشأ ىلع هردقأو « هدابع

 زونك عابتاو « هيرهنو « هرانو « هتنجو . هعم بصتخلاو . ايندلا ةرهز روهظ نمو
 عقيف « تبنتق ٠ تبنت نأ ضرألاو « رطمتف ءرطمت نأ ءامسلا هرمأو « هل ضرألا

 ردقي الف « كلذ دعب ىلاعت هللا هزجعي مث « هتئيشمو « ىلاعت هللا ةردقب كلذ لك :

 تبني . لاجّدلا لتقيو مالسلا هيلع ىسيع لزنيو . هرمأ لطبيو . دحأ لتق ىلع
 « نيثدحملا .عيمجو ةّنسلا لهأ بهذم هلك اذهو . تباثلا لوقلاب اونمآ نيذلا هللا

 « ةيمهجلاو « جراوخلا نم هرمأ لطبأو : هركنأ نمل ًافالخ ؛راّظقنتلاو . ءاهقفلاو :

 اه عجوة اد



 : هيثأي ام نكلو ؛ دوجولا حيحص هنأ ىنعدا نمل ًافالخو ةلزتعملا نضعبو

 4:6 781/١٠١ ش] .. اهل قئاقح ال تالايخو « فراَبخم اهلك , لاعفأ نم

 ٠ 7 ١ [(ضايع نع)
 لاجدلا ةنتف نم ةذاعتسالا -

(:*14) 

 مهرد
 مهردلا ديدحت - 45

 مهارد ةر ةرسشع لكو « قيناود ةتس مهردلا نأ ىلع لوألا رصعلا لهأ عمجأ

 74/4١1ن (هريغو « يعفارلا نع) 15 6.5/5ع 774/4 ش] . ليقاثم ةعبس

 ا |7111 /85ف 103/ب

 مهردلا نزو صقني نم ةبوقع -
 ش (لكوؤ0)

 : ءاعد

 : هنم باجتسي أمو « ءاعدلا ةعيبط - 6
 الإ هنم باجتسي ال هنأو « ةلقتسم ةدابع ءاعدلا نأ ةفاك ءاملعلا بهذم

 : « لكوتلا يف حدق ءاعدلا نأ ةفوصتملا ضعب لوق فالخ اذهو . ردقلا هب قبس ام

 1 عب ءاعدلا لا يف ةدئاف ال هنأ ةلزتعملا لوق فالخو . هكرت يغبني هنأو « ىضرلاو

 : . [(ضايع نع) 8107 -.85/6ش] . ردقلا قبس

 ءاعدلا يف نيديلا عفر - قف

 : ىلإ هيك روهظ العاج هيد عرب مالا عفو اد لك يف ا

 : هيلعو , ءامسلا ىلإ هيْفك لمجي نأ هليصحتو . ءيش لاؤسب اعد اذإو . ءامسلا
 . |7954 (يوونلا نع) 5/7١4ف] . ءاملعلا لوق

 ٍْ ةعمجلا موي ءاعدلا - 110

 ! . |0918 - هوا/؟ك 4؟8/4ع] . عامجإلاب بحتسم ةعمجلا موي ءاعدلا راثكإ

 - غ958-



 ةالصلا يف ءاعدلا - 4

 مالك هبشي نكي مل اذإ هيلع عمجم رمأ ةبوتكملا ةالصلا يف ءاعدلا

 ٠ [455م 91١٠ك] . سانلا

 ةالصلا يف حاتفتسالا ءاعد -

 الا ب

 ريخألا دهشتلا دعب ءاعدلا -

 ةفضنيتس فلل

 ةراختسالا ةالص بقع ءاعدلا -

)45 

 تونقلا ءاعد -

 تونق :ر
 رامجلا يمر دنع ءاعدلا -

 ةافف]

 يعسلا يف ءاعدلا -

(01977) 
 رفسلا يف ءاعدلا -

(1975) 

 مهريغو , ءايبنألل ءاعدلا - 1459

 . [١170/1لف ؟ال/هش] . مهريغو « ءايبنألل وعدي نأ زوجي هنأ ىلع اوقفتا

 مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ريغ ىلع ةالصلا -

 ١١/57١ف] . ملعلا لهأ ةماع لوق يف ةزئاج وي يبنلا ريغ ىلع ةالصلا

 : . [(ضايع نع)

 - ١ع -



 ءاقبلا لوطب ءاعدلا - ١

 ش . |ةريغو : ساحنلا نع ماع ءاملغلا قافتاب ةوركمإ ءاقبلا لوطب ءاعدلا

 ريخلاب نيملسملل ءاعدلا - 7

 1 ءرضلا فشكو « اهيف ةكربلاو « مهدالب بيطو ؛ ةحصلاب نيملسملل ءاعدلا

 ش . [85/6ش]. ةفاك ءاملعلا بهذم ْيَف زئاج مهنع دئادشلاو
 .ةاكزلا عقادل ءاعدلا -

 لامك

 ' ءاقستسالل ءاعدلا -

 م5 - 50

 هنم هّللاب ذاعتسي ام -

 «ءاعدلا نابحتسا ىلع راصمألاو ءراصعألا عيمج يف ء ءاملعلا عمجأ
 ؛ .ءادعألا ةتامشو . ءاضقلا ءوسو ؛ ءاقشلا كاردإو“« ءالبلا ةقشم ةقشم نم ةذاعتسالاو
 ! ةئئثقو ء ثامملاو ايحملا ةنتفو ءربقلا باذعو ؛رمعلا لذرأو , لسكلاو ؛ لخبلاو
 ' نأ ىلإ داهزلا نم ةفئاط تبهذو . اهانعم يف امو ءربقلا ةنتفو , لاجدلا حيسملا
 . [(يوونلا ن نع) ١174/1ف 14:-١154/3نش] لضفأ ءاعدلا كرت

 ش ةالصلا يف ريخألا دهشتلا دعب ةذاعتسالا -
01 

 '  تيملل ءاعدلا -

 0 (؟ةحئ[- ؟ؤ4)

 ةرفغملاب رفاكلا تيملل ءاعدلا -

(414) ْ 

 ىوعد
 ءاضق : 1

 هم غ١م-



 ةنيبلا نع درجملا ءاعدالا - ١

 ال لاومألاو « ءامدلا يف مهتنسو « نيملسملا ةعيرش نأ ىلع اوعمجأ

 . [(يعفاشلا نع) 5841717 - 783741 . ةدرجلا ىواعدلاب اهيف ىضقي

 ىوعدلا هب تبثت ام -

 | تانيب :ر

 ريغلا نع ءاعدإلا - ' ١68

 نسم ليكوتب الإ ىوعد دحأ نع يعدي ال ًادحأ نأ ىلع ةعمتجم ةمألا نإ
 |؟5؟هم] . يعدملا .

 (ععم7 - 4411 - 7م ش

 ىوعدلاب هيلع ىعدملا ميلست - 5

 هقدصف « هريغ ثراو الو« ًاثاريم ةعيدولا هذه كرتو « تام هايأ نأ ىعدا ول
 . [815/4 ح] . ًاعامجإ هيلا اهعفد ىلع ربجأ « عيدولا

 ىوعدلا ببس ليصفت - ٠607

 . هببس ليصفت كلملا يعدم مزلي ال هنأ ىلع عامجإلا

 . [547/4 ح] . ًاعامجإ ةحارجلا ليصفت مزلي هنإف ء صاضقلا يعدم امأ

 قحلا ببس لوح فالخلا-

 انهبهو وأ « هنم اهعاب هنأ رخآ ىعداو « ةّنيب هب ماقأو . نيمي كلم ىعدا نم
 ءاهقتعأف « ةمأ تناك وأ ,اهايإ اهقدصأ هنأ ةأرما تعدا وأ « هيلع اهفقو وأ « هايإ
 . |١٠١/594ي]. فالخ ريغب اهب هل يضق « ةنيب كلذب ماقأو

 نيدلا نم ةءاربلاب عف دلا - 8

 نم ةءاربلا هيلع ىعدملا ىعداف ؛ ؛ ةمذلا نم ءيش يف ىوعدلا تناك نإ

 . [457/5ب] . قافتاب ثني هنم تعمس ؛ ةّيب هل نأو , ىوغدلا كلت
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 عئابلا ىوعد حجري ام - 16٠

 رومآلا ىلإ هاوعد حيجرت يف عجري نأ يغبني ًاَيعدَم عئابلا نوكي نيح

 . قافتالا كلذ ىلعو . هيلع ىعدملا ىلع نيميلا نأ ثيدح ىلإو « ةيجراخلا

 . |[ 5/هذإ

 ديلا عضاو ىلع ىوعدلا - 1

 ٠ هرانعأ وأ ؛ ديلا عضاو ىدل اهعدوأ هنأو هكلم ةبادلا نأ لجر ىعدا نإ

 , الب هنيم عم ركنملا لوق لوقلاف  ةنيب امهنم دحاول نكي ملو « هنم اهرجأ وأ ء اهايإ

 . ملعي فالخ
 , بر لوق لوقلاف« هكتعدوأ لب : هبر لاقو . اذه كبوث ينتنهر : لاق ولو

 ْ : . مهعامجإب بوثلا

 ' كللذب مانقأو ء ةنس ذنم هل اهنأ لجر اهاعداف , ةاش لج دي يف ناك نإو
 يبهف « ةننيب كلذب ماقأو « نيتنسم ذنم هدي يف اهنأ هدي يف يذلا ىعداو  ةنيب
 . فالخ ريغب يعدملل

 هدني يف اهنأ ديلا بحاص ىعداو ءرخآ دي يف راد كلم لجر ىعدا نإو

 . فالخ الب كلملا يعدمل يهف « هاوعدب ةنيب امهنم دحاو لك ماقأو « نيتنس ذنم

 علال لا كا ,تلترايإ

 : نيعزانتملا دي يف هب ئىعدملا دوجو - 5

 1 هكلم اهنأ امهنم دحاو لك ىعداف ء امهيديأ يف نيع يف نانثا عزانت اذإ
 . ملعي فالخ الب اهب هل مكح ؛رخآلا نود ةنيب امهدحأل تناكو , هبحاص نود

 ' امهنيب نيعلا نوكتو « هبحاصل فلحي دحاو لكف « ةنيب امهل نكت مل نِإف
 ْ فلاحلل يضق «رتخألا فلحو امهدحأ لاكن نإف ؛ مراعي فالخ الب نيفصت
 . ملعي فالخ الب نيعلا عيمجب

 ءامهل ةنيب الو .اهفصن رخآلا ىعداو . اهلك اهكلم اههدحأ ىعدا اذإو
 ! رخآلا ىلع نيمي الو , هبحاصل نيميلا فصنلا يعدم ىنلعو , نيفصن امهنيب يهف
 ةثالث لكلا يعدمل نأ نم ةمربش نسبا نع يكح ام الإ معي فالخ الب

 .:["١٠/40.2747ي] . اهعابرأ

 هس معا -



 نيعزانتملا ريغ دي يف هب ىعدملا دوجو - ١44

 اهب هل مكح « ةنيب امهدحألو « امهريغ دي ىف ًائيع ايعادت اذإ نيلجرلا نإ

 . فالخ ريغب

 هنيمي عم هلوق لوقلاف « ديلا عضاو امهركنأف « ةنيب امهل نكت مل نإو

 . فالخ ريغب

 « ةنيب كلذب ماقأو , ةنس ذنم هل اهنأ لجر دي يف ًاراد ناسنإ ىعدا نإو

 تتبثأ ةئيب اذهب ماقأو « نيتنس ذنم اهيعّدم نم اهارتش ثا هنأ ىعداف ثلاث ءاجف

 . 770:2 ١١/749ي] . فالخ ريغب ءارشلا ىعدمل كلملا تبث ء اهل هكلم

 اهقوقح نم قحب ةجوزلا ىوعد - ١1

 حاكنلا قوقح نم ًاقح هعم تركذو « اهجوز ىلع حاكنلا ةأرملا تعّدا اذإ

 . اعامجإ اهاوعد تعمس « اهوحنو « ةقفنلاو « قادّصلاك :

 اهترتشا اهنأ وأ ء اهايإ اهقدصأ هنأ هتأرما تعداف «راد لجر دي يف ناك ولو

 . هنيمي عم هلوق لوقلاف « اهركنأق ,هنم

 فْلَخَف « لعَبلا تام نإو « أمل ةنيب تمدق ةئيب امهنم دحاو لك ماقأ نإف

 وأ 0 اهايإ اهقدصأ هنأ ةأرملا تعداو 0 اثاريم رادلا فخ هنأ نبالا ىعداف ٠ ًانبا .

 لوقلاف « ةنيب اهل نكت مل نإف « ةأرملا ةنيب تمَدُق نيتنيب اماقأو , اهايإ اهعاب

 ةضشلفل ي 7817/4 ح]. فالخ هيف ملعي ال هلك اذهو « هنيمي عم نبالا لوق

 . ل [الاب - مابك

 1 تيملا قحب ىوع دلا - 6

 هنإف « هتترو ةدعو , هتوم تبثأف ء|تيم ىلع ًاقح تبثأ نم نأ ىلع أوقفتا

 جوزلا ةثروو « ةجوزلا نيب ىوعدلا ١455-

 مث« ةرفاك ةجوزلا تناكو . اهاوس هثروو « ةجوز فّلخو « ملسم تام نإ
 . ةثرولا لوق لوقلاف « ةثرولا اهركنأف « هتوم لبق تملسأ اهنأ تعداف « تملسأ

 « مهتركنأف « ةرفاك اهنأ ةئرولا اهيلع ىعداف , ةرفاك اهنأ تبغي مل نإو

 . اهلوق لوقلاف

 ١ع -



 : تفرتعا نإو . اهلوق لوقلاف « مهتركنأف « هقوم لبق اهقّلط هن وعدا ناو
 . مهلوق لوقلاق , اهعجار هنأ تغداو .:ةدعلا ءاضقناو قالطلاب

 : هللك اذه يف ملعي الو ءاهلوق لوقلاف « اهتدع ءاضقنا يف اوفلتخا نو
 1 ةهاففتلم ي]. فالخ

 ىوعدلا يف رؤي ال يعدملا توم - 417

 ْ نأ تام مث« « مهارد لجر ىلع هل نأ ىعدا ول الجر نأ ىلع اوعمجأ
 ' ظ]. ةحصلا لاح يف هاوعد يف وهك كلذ يف هنأو « ةنيب ريغ نم لبقت ال هاوعد
 لوك

 نفد

 تيم «ربق « ةزانج :ر

 تيملا نفد مكح - 4

 هب ماق نمف « ةيافك ضرف هنأ ىلعو « ضرف تيملا نفد,نأ ىلع عامجإلا

 ملام ؟70/1ب هالالم ”غرسم 2 8/8: سايبنلا رئاس نع طقس
 .[١؟ةركح

 ٠ نفدلا تقو - 6

 « هيلع عمجم اذه اليل نوكي نأ زوجيو ٠ ًاراهن نفدلا نوكي نأ بحتسي
 7/0ع 764/7 ش] ًاليل نفدلا هرك هنأ نم يرصبلا نسحلا نع يور ام الإ
 ١١01| هاع/١ط 7١1/ف

 ةالصلا نع يهنلا تاقوأ يف نفدلا - 6

 سيل « هْرَحَتَي مل اذإ : اهيف ةالصلا نع يهن يتلا تاقوألا يف نفدلا
 رصنو: يدرواملاو ء دماح يبأ نع) ) 7/ةعإ ءاملعلا عامجإب هوركب

 ' 2 ١ .[(مهريغو , يسدقملا
 /نفدلا روضح - 16١

 ؛ ”[5/0*5ع] . ةزانجلا نفد روضح بابحنتسا ىلع ةمألا تعمجأ

6 



 توباتب نفدلا - 6؟

 ؟00/0ع] . ةفاك نيملسملا نيب فالخ الب هوركم توبات يق نفدلا

 . [(يردبعلا نع)
 ةأرملا نفدب ىلوآلا نم - 4١ه

 . ملعلا لهأ نيب فالخ الب اهربق اهلاخدإب سانلا ىلوأ وه ةأرملا َمُحَم نإ
 . 143١| 7/ي]

 ةأرملا نفد نيح ربقلا رس - 4

 . ملعلا لهأ نيب ملعي فالخ الب بحتسم اهنقد نيح بوثب ةأرملا ربق رتس

 . [1 39/11 ؛110/7ي]

 موجرملا نفد -
(01144) 

 طيقّللا نفد -

 (؟مهالا)

 طقسلا نفد -
 (؟ وما

 ربقلا يف تيملا عضو - 1408
 . عامجإلا هيلعو « ةلبقلا ًالبقتسم « هنأ ىلع ربقلا يف تيملا عضوي

 .ا؟ةملحإ]

 نفدلا دعب تيملا لقت - 7

 كلو . هوحنو قيقعلا نم ديز نب ديعسو « صاقو يبأ نب دعس لقن دقل
 . [8988١١ك] . ريكن ريغ نم نيعباتلا رابكو , ةباحصلا نم ةعامج رضحمب

 مد

 محرلا نم جرخت يتلا ءامدلا - ١ هال

 : ةثالث محرلا نم جرخت يتلا ءامدلا نأ ىلع نوملسملا قفتا

 د هم



 ١ - دوسألا مدلا وهو « ةحصلا ةهج ىلع جراخلا وهو : ضيحلا مد .

 يملا مدريغ هنأو  ضرلا ةهج ىلع جرا و : ةضاحتسا مد. ؟ :

 ب] . دلولا عم جراخلا وهو : سافن مد- ١/ 48[مك98ك .

 سافن ةضاحتسا:: ضييح : َر .

 - مدلا ةنساجن

 (:054م)

 - لاحطلاو . دبكلا ةراهط '

8) 

 - ءوضولاب مدلا رثأ
)4459( 

  - 8مدلا عيب ْ

 (رذسنملا نبا نع) 66/4 78/4ف] . عامجإلاب مارح مدلا عيب

 نه/4:١) [(رجح نبا نع) .

  -9رمدلا لكأ ١

 مارخ هريثكو « هليلق يحلا ناويحلا نم ليسي مد لك نأ يف فال ال .
 ""هارح ىذا ناويحلا نم حوفسملا مدنا نأ ىلع اوقفتاو '

 الب مارخ هريثكو « هليلق همد نإف , يّكُذ نإو . لكألا مرَحْلا ناويحلا امأو !
 ب]. فالخ ١/ 4048:1467مر160م1١68:988ما /“ 1ا

 [(يباطخلا نع) . ْ
 ءاود

 - يوادتلل ةروعلا فشك

 (؟ وب ١

 . [1/*40ْب] . لكآلا لالحلا ناويحلا نم ةيكذتلا دنع ليسي يذلا يآ '

 - ع؟ع



 مرح اب يوادتلا - 7

 « مدلاو « طئاغلاو « لوبلاو ءرمخلاك . هميرمت ىلع عمجملاب يوادتلا نإ

 . [[01/4 ح]. عامجإلاب مارح اهوحنو

 (5؟99)

 يكلاب يوادتلا -

 . [177/4ط ١9١رم] . موق ههركو « يكلا ةحابإ ىلع اوقفتا

 ةماجحلاب يوادتلا - 5

 ريغ اهنأل « مرْحْلاو . مئاصلا ريغل ةّماجحلاب يوادتلا زاوج ىلع اوقفتا 0
 . فالخ الب ةمرحم

 . 050/١[ ه 05*1م ١هارم] . رهشلا نم رتول نومجتحي ةباحصلا ناكو

 ةماجحلا ةرجأ - +١48

 . [175/4 ط] . اهنوركني الو , ةماجحلا ةرجأب نورقم نوملسملا

 مرحمْلا يوادت -
0 

 هوحنو « بيبطلا ةيلوؤسم - 4

 اذإ : ناّتخلا الو « ماجحلا الو « بيبطلا ىلع ةيلوؤسم ال هنأ يف فالحخ ال
 . لعفي نأ يغبني ام اوزواجتي ملو ٠ ةعنصلا قذح مهنم فرع

 . فالخ الب هلام يف ةيدلا نأو  َدعَتُم وهف . بطلا لهأ نم نكي مل اذإ امأ

 نأ لثم« ةيدلا هتمزل « أطخأ اذإ . هرحنو . بيبطلا نأ.ىلع اوعمجأ دقو
 هيلع سيل هنأ كلام نع ةياور يفو . كلذ هبشأ امو « ناتخلا يف ةفشحلا عطقي

 . ١4١ ام ؟همدحتل 15١١ 5: 3/75ب 144٠١ 110/0 ي] . ءيش

 لقعلل ليزم ءاود برشب ءوضولا ضقن -
(44557) 

 - 98ه



 لقعلا ليزي ءاود برش نم قالط -
 ا (00750

 ةلود

 نيد

 بجوم الإ نيدال - 56

 . ريو « هاضر ريغب رح ةمذ يف لام تاسإ زوجي ال هنأ ىلع عامجإلا

 ايحيدبلا هارتشاو « هبلط ضوع

 نيدلا ةلافك -

 ةلافك :َر

 1 :نيدلا ءارش - ١455

 ' نم رارقإب الإ ءرضاح الو ؛ بئاغ لدجر ىلع نيد ىرتشُي نأ يغبني ل
 | « كلام لوق اذهو , تيملا كرت يذلا ملع نإو . تيم ىلع الو « نيدلا هيلع يذلا

 ش ْ . |0196 - 5019 4ك] . ءاملعلا رئاسو

 هضبق لبق نيدلا عيب - ١610

 . ام ةفينج وبأ ىتثتساو . فالخ الب زئاج هضبقي نأ لبق نيدلل نيدلا عيب
 اال سضبقلا لبق امهغيب زوجي ال : لاقف « علخماو رهلا ضوعب نوكي

 نيدلاب نيدلا عيب < ١كم

 ٌ لجزلل وكي نأ وه هتروصو. نيدلاب نيدلا عيب عنم ىلع نوملسملا عمجأ
 ' هردنقلا وأ« « ةفصلا يف هل فلاخم رخآ نيد يف هيلع ءلعجيف . نيد لجرلا ىلع

 . ؛دمحأ نلع) 43/4ي 65١/؟ب] . نيد ريصي اب نيد عيب ةقيقحلا يف وهو

 1 : |(دمحأ نع):65١/هب (رذبملا نباو
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 ةبراضملا يف لام سأر نيدلا لعج -

 م01

 نيدلا يف ايرلا -

 (هم4)

 ةاكزلا يف نيدلا رثأ -

 (11هه

 نيدملا ةقدص -

 (؟107/

 نيدلاب حيحصلا رارقإ -

 نم زئاجج نيدلاب « ثراولا ريسغلو ٠ ثراولل حيحصلا رارقإ نأ ىلع اوقفتا
 . [١2547ك 1١80 م] . نكي مل مأ دلو هل ناكأ ءاوس « لاملا سأر

 يبنجأل نيدب توملا ضرم يف رارقإلا -
 مكفول

 توملا دعب نيدلا توبث -

 . [188/5بإ عامجإلاب هتوم دعب نيد هيلع تبثي ال تيملا نإ

 هتداهشو « هثروم ىلع نيدب ثراولا رارقإ - ١

 نيدلا كلذ قلعتو « هئثروم ىلع نيدب ثراولا رارقإ لوبق ىلع اوعمجأ
 ثروملل نكي مل نإف « نيدلا نع لضف ام الإ ثري ال ثراولا نأ ىلعو « ةكرتلاب
 . ءيش ثراولا مزلي مل . ةكرت

 ناكو . امهتداهش تلبق , نيدلاب تيملا ىلع ةئرولا نم نالجر دهش ولو
 . [1 74/6 ي 77481 - 7:5؟45؟1/ك] . هئاريم رادقمب ثراو لك ىلع

 ها اا



 ١410 - ءافولا مكح .

 هيلع ُضْرفف , دحأل هتمذ وأ. هلام يف قح همزل نم لك نأ ىلع اوعمجأ .

 كلذ هنكمأ اذإ هيلع هلوه نمل قحلا ءادأ ٠ ًامايأ هب شيعي ام كلذ دعب هل يقبو

 [همرم 1 ”هتقفن همزلت نمو ءوه

 ١40 - ءاقولاب ةلطامملا :
 ىتخ « هفاصنإ ىلع رداق وهو . هلطمي نأ وأ ء نئادلا قح نيدملا عنم نإ ,

 نم دحأ نم فالخ الب مارح « هقح ريغ ذأ وأ , هقح ضعب طاقسإ ىلإ رطضي
 [1؟55م] . مالسإلا لهأ .

  - 4هلجأ ىلإ ءافولا ريخخأت ْ

 حيين عئام ءافولا نم هعدهو « هب رقم وهو . تح هريغ ىلع هل ناك نم

 فالخ ريغب نيدملا لام نم ءيش ذخأ زجي مل« « ليجأتلاك « كلذ .

 ًانعامجأإ نييدلا تبث . ًالجأ هيف ىعداف « نيد هيلع ىعدا نمو .

 إزي١المددح 150/4 . ْ

 - لجؤملا نيالا يف سالفإلا رثأ
 (/هع) 1

  0لجؤملا نيدلا يف ةافولا رثأ

 ىلإ يهو ء هتومب لحتال؛ « لجأ ىلإ سانلا ىلع تيمل ًانويد نأ ىلع اوعمجأ .

 اهلجأ . ]ما؟١١[ . 1

 اك ١ - نيدلا لثم ءافو

 ية4رم] . ضَرْمعَتْنْلا ءيشلا لشم در بوجو ىلع اوقفتا 585/6 .

 [(رذنملا نبا نع) . :

 "'' بايثو « مداخو « نكسم: نم ةجاحلا هيلإ وعدت ام هلام نم هل كرتي'هنآ دمخآ بهذم : ةيميت نبا لاق .
 «هتوقل هب رجتي ام هل كرتي ةعنص هل نكت مل اذإ هنآ اضيآ دمحآ بهذم رهاظو . قاحسا لاف كلذكو '
 الإ ءيش لك هيلع عابي : هلوق هنع لقن دقو .هتفرح ةلآ هل كرت ةفرح اذ ناك نإو . هلايع توقو '

 ام نشتسسي ملف « هيلإ ةجاح هبو « انمز وأ ء اريبك اخيش ناك نإ مداخلاو . بايث نم هيراوي امو . نكسملا
 : ]88[  ملعلا لهآ نم نيرثكآلا لوقل هب بستكي

-84758- 



 ءافولا يف ةدايزلا طارتشا - ١4117

 . [890/9 ح] . ًاعامجإ دسفم تايوبرلا ضرق يف ةدايزلا طارتشا

 (هما)

 ءافولا ضبق موزل -

 . لجأ ىلإ ريناند وأ مهارد رخآ ىلع لجرل ناك اذإ هنأ ىلع ءاملعلا عمجأ
 . اهذخأ همّزلي هنأ . هدعبو لجألا لولح دنع هيلإ اهعفدف

 . ملعلا لهأ نيب فالح الب نيدملا لام نم اهريغ ذأ هل سيلو ٠

 . 1مم - هكر ي ؟6/1١ب]

 لجؤم دقنو نيعب لجؤملا نيدلا ءافو -

 نيدملا نم ىرتشاف « (ًالثم رانيد ةئم) لاملا نم غلبم رخآ ىلع هل ناك نم

 ةرشع) نيدلا ةيقب نيدملا هل عفدو« (نيعستب ًاناويح) نيدلا ضعبب ًائيش

 . [0١85١/؟ب]. عامجإلاب زئاج كلذف « (ريناند '

 ءافولل نيعم عضوم طارتشا -

 الب لطاب طرسش وهو زوجي ال نيعم عضوم يف نيدلا ءافو طارتشا نإ
 .[1197م]. فالخ

 ءافولا ةقفن -

 . [575/6ف] . راصمألا ءاهقف لوق يف نيدملا ىلع عقت نيدلا ءافو ةقفت نإ

 نيدلا فالخب ءافولا - 7

 « هريغ عون وأ . لضفأ وأ « نيدلا نم رثكأ در نيدملا ىلع نئادلا طرتشا اذإ
 هذهو . مارح ابر كلذق « هنم ىندأ وأ ء نيدلا نم لقأ در نيدملا طرتشا وأ

 . كلذ لك يف فالخ الب ةلطاب طورشلا

 وأ ء ذأ امم رثكأ يطعي نأب هيلع ام ءاضق دنع نيدملا عوطت اذإ هنأ الإ ٠
 وهو « بحتسم نسح كلذ لكف , نئادلا لبقو , ذخأ ام ىندأ وأ . ذخأ امم دوجأ

 الإ ء ةباحصلا نم فلاخم امهل فرعي الو . بوقعي نب ءاطعو « رمع نبا لوق

-44- 



 ْ 1١ اندهلا الو ك1 كلذ هرك هلنأ دوعسم نبا نع ةياور

 . [[21/هن 44/هف (رثذنملا نبا نع) ؟86/4ي

(1648) 

 نينئثادلا ددعت دنع ءافولا - “١487

 نيدلا عيمج ناد نمأدحاو يلعب نأ هل سيل قحلا هيلع يذلا نإ 1

 . [١/88خ] . مهعامجإ هيلعو . هتصح ردقب نئاد لك يطعي نأ هيلع اغإو

 راسعإلل ءافولا ريخأت ذ 5

 ١ طاقسإ يف رثؤي نيدملل لام دوجو مدع نأ ىلع نوعمجم اصمألا ءاهقف نإ

 * نأ ن نينئاذلل نأ زيزعلا بع نب رمع نع يكح اماالإ , هترسيم تقو ىلإ نيدلا

 .[141/8بن ؟١٠/86يإ دمحأ لاق هبو « نيذدلا ءافول نيدملا اورجاؤي

 ةاكزلا نم نيدملا نع نيدلا عفد -

 ش (11

 نيدملا سالفإ -
 لفت و

 1 نيدلاب نيدملا سبح -

 .٠ عامجإلاب هسبح ابجو « عفدي ملو 3 نيدلاب نيدلا نئادلا بلاط اذإ

 ! مهلك اوعمجأ دقف ءهقدص مّلَعي ملو ؛ سالفإلا ىعدا اذإ نيدملا نأ الإ

 ْ كلذ ناك اذإف « كلذب نئادلا هكّرقي وأ« هقدص نيبتي ىتح سبحي هنأ ىلع

 . [149/7ب (يدهملا نع) 1 نكاح هد هليبس ب يلخ

(9) ْ 

 ءافولل نيدملا لام زجح 1445

 زوجي ال : يداهلا لاقو . عامجإلاب زئاج نيدملا لام سبحب نيدلا ءافيتسا
 ' ديؤملا لاقو:. هسنج ريغ نم مأ ٠ نيدلا سنج نم سبتحا ام ناكأ ءاوس ءاقلطم

 د هامل



 2 ؟98/هنإ . طقف نيدلا سنج نم سبتحا ام ناك اذإ زوجي : ةفينح وبأو « هللاب :
 . [(هللاب ديؤملا نع)

 نيدملا لام نم هزجح زوجي ال ام -
111) 

 قح ريغب نيدلا بلط - 17
 نسم ءيش ذخأو . لطابلاب نيدلا بلط هيلع مارحف « ًالطبم نئادلا ناك نإ

 . [١؟69م] . مالسإلا لهأ نم فالخ الب قح ريغب بولطملا لام

 ةلاوحلاب نيدلا ءافو -

 .ةلاوح :و
 تيملا نيد ءاضق -

 (موحم)

 نيدملا ىلع ةالصلا -

 (؟4:56)

 ةرخآلا يف هنيدب نيدملا باذع -

(4005) 
 ةكرتلاب نيدلا قلعت -

 [4//1417نإ. لاملا سأر نم نيدلا نأ ىلع اوعمجأ

 ةيصولا ىلع تيدلا ميدقت -

 (ةمود)

 ثرإلا ىلع نيدلا ميدقت -
 (كوق)

 تيما دالوأ ةقفن ىلع نيدلا ميدقت - 4

 جاتحي ام ىلع مدقم تيملا ىلع يذلا نيدلا جارخإ نأ يف ملعي فالخال
 . [07/5نإ] . اهوحنو « ةقفن نم تيما دالوأ هيلإ

 دهم



 1 دلؤلا نيد بألا ءافو -

 .[150/4] هنبا نيد هلام نم يضقيأل بألا نأ ىلع اوعمجأ
 ْ يصوملا لبق نم نيدلا ءافو -

 1 (عم81

 نونجماو ءريغصلا نويد يلولا ليصحت -

 ش (عمكل)

 ريغصلل ءافولا -

 . فلت نإ هيلإ عفدام روجحملا يبصلا نمضيال هنأ ىلع عامجإلا

 ظ . [./عج]
 : نيدلا نع حلصلا -

 حلص :ز
 هتبهو , نيدلا نم ءاربإلا - 7

 ريغو ءردنقلا فورعم « بجاو قح رخآ دنع هل ناك نم نا ىلع اوقفتا
 كللذ نأ «ءارسإلاو « عضولا ظفلب « هضعب وأ « قحملا لك هنع طقسأف . عاشم

 . "ةءاربلا نيدملا لبق اذإ « ئربملا نئادلل مزال وهو « زئاج

 . ًاعامجإ ءافيتسالاك حلصلاو « ةبتاكملا لدب نم ءاربإلا نإو

 . هيلع وه نمل نيدلا ةبه ةحص ىلع عامجإلا نإو

 ,ءاريإلا نود ةحيحص نيدملل اهتبه نإف « ةدوجوم ًانيع نيدلا ناك نإف

 : ..عامجإلا هيلعو . اهنم

 ؛, ةنومضملا تامضل طاقسإ لب « ًاعامجإ ًاكيلمت سيل نيعلا نم ءاربإلا نأل
 . ةنامألل ةحابإو

 03 مغ ١؟هام (لاطب نبا نع) 171 0/76 45/4ف 1784م ؟”رم]

 . [(رجح نباو , لاطب نبا نع) /هن ته 1

 . [174/4ج] . اعامجإ لوبقلإ ىلإ:رقتفيال نيدلا نم ءاربإلا

 د ع9



 نيعلا نم ءاربإلا -
 )١4949(

 نيدلا نم ةءاربلا ءاعدا -

 )1١9(

 نيدلا طقسيال رفاكلا مالسإ -

5 

 رانيد
 رائيدلا نزو - 47

 . [177؟9ك] . نادلبلا يف هيلع عمتجم نامهرد رانيدلا نزو

 مهرد ار

 ةيد

 صاصق « لتق ؛ حارج : ر

 ةيدلا مكح - 4

 . [577/هج ؟51/8ي] . ةيدلا بوجو ىلع ملعلا لهأ عمجأ
 ةيدلا بجوم - ل

 نم نوكي يذلا دمعلا يفو ءأطخلا ةيانجلا يف بهجت ةيدلا نأ ىلع اوقفتأ
 هيف لوتقملا ةمرح نوكت يذلا دمعلا يف و ١ يبصلاو « نونجلا لثم فلكم ريغ

 1م9/8ط 4١ارم ::1/؟ب[ ًادبع وحلا لعق لامك « لئاقلا ةمرح نع ةصقان
 . مام

 حارج : ر

 هيف ةيد الام - 5

 رثبلاو رابج ءامجعلا حرجا : فيرشلا ثيدحلا يف «رابُجلا» ةملك ريسفت

 . "هيق ةيدالو: « ءاسملعلا ةعامج لهأ دنعوه ؛رابج ندمّلاو رابج
 . [مصفوكإ

 . هقفلا بتك يف ةلصفم طورشب كلذو

 7م



 صاصقلاو ةيدلا عمج - 417
 « مدلا ْمْرَح تلبق اذإ اهنأو . صاصقلا عم عمتجتال ةيدلا نأ ىلع اوُمُمِجأ

 . [١٠5805ك] . صاصقلا عفتراو

 ةيدلا هنم نوكتام - 44

 ٠ , مهاردلاو ؛ مدنغلاو ءرقبلاو ؛ لبإلا ريغ نم نوكتال ةيدلا نأ ىلع اوقفتا

 ْ . "'بايعلاو , ماعطلاو « ريناندلاو

 ١ ينب اهلكالو « ضاخُم تانب اهلك نوكت ال لبإلا نأ ىلع اوقفتا دقو

 اهلك الو . ًاعاذج اهلك الو ءًاقاَقُح اهلك الو « نوّبَل تانب اهلك الو ؛ ضاخم

 1 . ًاثانإ اهلك الو , ًاروكذ

 نسياوأ« صاحت تدب نم لقأ ليم هيف زجبال هنأ ىلع اوقفتاو

 مهي 59م1 رم| . ضاخُم

 ملسملا لجرلا ةيد - 6

 « للا نم ةعم طخ لوتقما «ملسلا ءرحلا « لجرلا سنن ةن يف نأ ىلع اوقفتا
 ْ ؛ مرا رهشألا يف وأ « مرَخلا يف لتقلا ناك وأ: حر اذ لوتقملا نكي ملام

 : فنأ رشع انثا ةنضفلا نم اهنأ ىلع ًاثيدحالو . يدق ءاملعلا فلتخي ملو

 ! - موب - .هومك 1؟5ام ١4:14 ١رم]. رانيد فلأ بهذلا نمو « مهرد
 . [الالالن 01/4 401 /5ب مالو ل مل

 ْ ةملسملا ةأرملا ةيد -

 ملا لج لجرلا ةيد فصن سفنلا يف ةملسملا.ةأرملا ةيد نأ ىلع اوقفتا

 8/5٠1ب ١54٠1١ ١54رم]. لجرلا ةيد لشم اهتيد : ةيلع نباو ء مصألا لاقو

 (ربسلا دبع نباو ءرذنملا نبا نع) 81 52556 ؟١540.1ك ١"؟كام

 .[للكع "اله /ه دج

 :٠ 'ةيدلا نأ ئلع نقيتما عامجألا حص : لاقق , يلحمل يف امأو . عامجإلا بئارم يف مزح نبا هلاق ام اذه
 . [؟١*؟م] . كلذ ريغ نم نوكت له اوفلتخاو « لبالا نم نوكت

 -ع#4-



 ةأرملا حارج ةيد - ١

 4١؟رم] . "”لجرلا حارج ةيد فصن ةأرملا حارج ةيد نأ ىلع اوقفتا
 . [(يدهملا نع) ههرالك 586/هج

 ةيباتكلا ةأرملا ةيد - ٠٠7

 "".لعي فالخ الب يباتكلا لجرلا ةيد فصن ةيباتكلا ةأرملا ةيد
 .مهمي]إ

 رارحألا تايد يواست - * 6١

 . ١[ 49ام] . ءاوس رارحألا ةيد نأ ىلع اوعمجأ

 دبعلا سفن ةيد - 5

 « هتميق ؛ ملسملا « لقاعلا ءرحلا اهباصأ اذإ دبعلا سفن يف نأ ىلع اوقفتا
 . [5954152 1 591م ؟ال9ي 50١1م ١4 رم] "لا ةيد غلابي ملام '

 ةمآلا سفن ةيد -

(604) 

 قيقرلا حارج ةيد - 6

 .دبعلا ةميق فالتخاب فلتخت اممإو , ةدودحم ريغ دبعلا ءاضعأ ةيد نإ

 رشع فصن هتحضوم يفو ؛ هتميق فصن هتفش وأ « هنذأ وأ « هنيع وأ هدي يفف
 « نيديلاو . ناسللاو . فنألاك ءرحلا يف ةلماك ةيدلا بجوأ امو « هتميق
 « هيلع ديسلا كلم ءاقب عم دبعلا ةميق بجوأ « نينذألاو « نينيعلاو « نيلجرلاو
 . ةباحصلا نم فلاخم هل فرعيالو «٠ يلع لوق هلك اذهو

 ةأرملا حارج ةيد نإف  ثلثلا زواج نإف . لجرلا ةيد ثلث ىلإ لجرلا حارج ةيد يواست ةآرملا حارج ةيد أ”
 ةباحصلا عامجإ وهو «رمع نباو ؛ تباث نب ديزو رمع لوق وهو ؛ لجرلا حارج ةيد فصن ىلع نوكت
 . |5848: 5817/8ي] . هنع كلذ توبث ملعيالو « يلع نع الإ كلذ فالخ مهنع لقني مل ذإ

 ءاش نم كلذ ىلإ عجريلف « ءاملعلاو ؛ ةباحصلا نع فالخ اهديدحت يفف « يباتكلا لجرلا ةيد امآ 7
 . عمم -فدعديإ ب

 ام ةغلاب امهديسل دبالو امهتميقف ءأطخ وأ ءادمع« هتمآ وآ ؛ هريغ دبع لتق نم نأ ىلع عامجإإلا

 . 184١م ؟7؟/هدج] تغلب

 - عمه



 نامض بجي هنإف : يعرش رادُفم هتيد يف سيل ْءاضعألا نم ناك امو
 . ملعي فالخ الب كلذ ىلع ةدايز بجيالو , هتميق نم صقن امب اهصقن
 . 151١| /هج ١ 45ام 441 448٠ 701/4ي ١ ؟؟هم]

 نينجا ةيد -
 ضاهجإ :ر
 سوجا ةيد -

 (مفدك)

 دح يف تام نم ةيد -

 )1111١(

 أطخ هسفن ىلع ىنج نم ةيد -

 نإ هسئرول هتيد هتلقاع ىلعف ؛ أطخ « هفارطأ ىلع وأ « هسفن ىلع ىنج نم

 لوقاذهو , ةيدلا ثلث نم رثكأ ناك اذإ هيلإ يدوي هحرج شرأ وأ ء هسفن لتق

 .:[8/١/77ي] . هرصع يف فلاخخم هل فرعيالو ءرمع

 مالسإلا راد يف أطخ لذق اذإ يبرحلا ملسملا ةيد -

 (1؟ه4)

 يفيظولا ريغ أطخلا يف ةيدلا - ١1ه

 البد متلقاع ىلع . داهتجالاو مكحلا ريغ يف مكاجلاو ؛ مامإلا ًاطخ ةيد

 اقفل وك ل ةلقاعلا هلمحتام ناك اذإ فالخ

 موحنو 'بيبطلا أطخ نم ةيدلا -

(1454) 

 0 أطخلا ةيدو٠م دمغلا ةيد نيب قرفلا -

 0 فنقخت أطخلا ةيدو.ًاظْلَعُت دمعلا ةيد نأ ىلغ ملعلا لهأ عمجأ

 0 ..[[54/8ي]

 هم



 ةرافكلا ىلع ةيدلا ميدقت - 4

 هل زوجي هنإف . ةبقرلا ريرحتو « ةيدلا جارخإ] أطخلا لتق يف هيلع بجو نم
 .[ا؟ةؤهك] ةبقرلا ررحي نأ لبق اهملسيو ا ةيدلا جرخي نأ

 ةيدلا ٌظْلَعَن ىتم -

 لتق وأ « محا رهشألا يفوأ « مرا يف لق اذإ: ءايشأ ةثالعب ظْلَعت ةيدلا
 ملو ءاذهرش رشتنا دقو « سابع نباو « نامثعو رمع لوق اذهو « مرحم محر اذ

 ممنون مجم - سد يإ] ." ًاءاضجإ ناكف , ةباحصلا نسم دمحأ هرككنب

 ةيدلا بجوم ددعت - 5١

 وضع لكل ةيد هلق ءوضع نم رثكأ يف بيصأ نم نأ ىلع اوعمجأ

 . ناتيد هلف « هفنأو « هانيع باصت نأ لثم ء بيصأ

 نكت مل. كلذ نم تتام مث« ةأرملا دي تعطق ول هنأ ىلع اوعمجأ دقو
 , |9171 410/ - "ال1 45 - ا/: هالك 7١4/؟ب] . سفنلا يف تلخدو « ةيد ديلل

 يناجلا ةدحوو , مهيلع ينجما ددعت - 4

 . [774/هج] . ًاعامجإ لخادتت مل ةريثك تايد هتمزل نم
 ةانجلا د دعتو . هيلع ينجملا ةدحو -

 نوكرتشي ةدحاو ةيد ًاعيمج مهيلعف . أطخلا لتقلا يف ةعامج كرتشا ول
 .[190190- 1550/2] . هيف فالتخاال اذهو , اهيف

 ةيدلا يف حلصلا - 4

 لقأو ء اهردقبو « ةيدلا نم رثكأب هنع حلاصي نأ هل ء صاصقلا هل نم
 . [747/8ي] . ملعي فالخ الب ءاهنم

 ةيدلا نع وفعلا - 6

 . [؟0/١41ج] . عامجإلاب وفعلاب طقست ةيدلا نإ

 . [[30 - 54/8ي] عجاري ةيدلا ظيلغت ةيفيك يف

4# 



 يبرح لا نع ةيدلا طقست ىتم -

 ْ (1؟60)

 تايدلا نم ةيدلا لجؤي ام- 5

 . ةباحصلا عامجإب ةّلْجٌوُم بجت دمعلا هبش لعقلا ةيد نإ

 لق امو« عامجإلاب نينس ثالث يف ةلقاعلا ىلع ةلّجّؤَم أطخلا ةيد نإو

 : ْ . ذوذش نينس عبرأ يف

 هل نم حلطصي نأ الإ ةناح بجيت اهنأ ىلع اوقفتا دقف « دمعل ةيد.امأ
 1/6 1 ال هت 7272 789/8ي] . ليجأتلا ىلع يناجلاو « ةيدلا

 6 يدمرتسلاو يعفاشلا نع) 85: 86//ن 77/4 2 50؟/هدج 4١0 .١6 54/5ب

 . [(رذنملا نباو
 ةيدلا نم لوتقملا زيهجمت - 7

 لبق تعفذ دق تناك نإ هتيد نم ٌرَهَجُي لوتقملا نأ يف فالخ ملعيال

 ٠ . [776/7ي] . هزيهجت

 ةيدلا نم ةيصولا ليصحت -

 اهيف زوجت هلام رئاسك « لوتقملا ةيد نأ يف نونفلتخيال رمع دعب سانلا

 الإ ةيصولا نم هلزجي مل« اهريغ ًالام كرتي مل نإف « هلام يف زوجت امك « هتيصو

 ةيصولاك . انه ونفعلاو « نيئلثلا نومرغيو . اهئلث ةتلقاعلف « اهنع يفع نإف . اهثلث
 . |”51/941ك] . هتيذ ريغ لام هل نكي مل اذإ

 ةيدلا ثرإ - 8

 ء هلل تبجو نمل ثيراوملا بسح ىلع ةثوروم ةيدلا نأ ىلع ةمألا تقفتا

 . رهاظلا:لهأ نم ةفئاط تذشو « ًائانإو ًاروكذ,. ةبصعلاو ء ضورفلا يوذ نم
 - 70567 ١٠1/هت ا 4١ا1رسم 1 ةصاخ ةبصعلل ةيدلا اولعجف

 - ممثلا - دعما - معمم د ماا - ورواد اونو ل ال

 . [؟017//هدج ١٠٠/هت (يعفاشلا نع) 584417 -

 - 4م



 ةيدلا نع ثري ال لتاقلا -

845 

 ةلقاعلا يه ام -

 ةلقاع :ر

 ةلقاعلا ىلع ةيدلا بوجو -

 7017/17ف 7147م . ”قسحلا لهأ عامجإب ةلقاعلا ىلع ةيدلا نإ
 . [(رجح نبا نع) م7/0/ن 75359

 تايدلا نم ةلقاعلا هلمحتام - 0

 . أطخلا حرجلاو . أطخلا لتقلا يف ةيدلا لمحت ةلقاعلا نأ ىلع اوعمجأ

 -اله/0تا48/8ط ١472 141ام]. فالخ الب ةأرملا ةيد لمحت يهو

 مه - مك/ا/ن ١7//107ف 41814 5/75ب الى14 7ا/ ل مالك

 . [رجح نبا نع)
 ةيدلا نم ةلقاعلا ىلع ام رادقم -

 ىلص هللا لوسر نأو « ةلماك ةيدلا لمحت + ةلقاعلا نأ ىلع ءاملعلا عمجأ
 , |؟المول - ؟الهالا - مهدد .' ”كلذ عرشو « نس دق ملسو هيلع هللا

 لاملا نم ةلقاعلا هفلكت اما- 1677

 ءاهب فحجيام لاملا نم فلكتال ةلقاعلا نأ يف ملعلا لهأ نيب فالخال
 . [؟7/9/8ي] ,اهيلع قشيو

0) 
 هل نم ىلع بهجت تايدلا نأ ىلع اوقفتا : : عامجإلا بتارم يف لاقو « يلح يف مزح نبا هلاق ام اذه

 ١[. 4 ةرمإ ال مآ ءءيش همزليآ هل ةلقاعال نميف ؛ هيلع مآ  هتلقاع ىلعأ هيف اوفلتخاو « ةلقاع
 ثلث لمحت ةلقاعلا نأ ىلع اوعمتجا : :رخآ عضوم يف لاقو . عضوملا اذه يف ربلا دبع نبا هلاق ام اذه ؟")

 ىلع ةيدلا نآب زيزعلا دبع نب رمعو . ىلعو « رمع لاقو . |89/687- */ه8ك] , ادعاصف « ةيدلا
 لاقو |1530 /هج (صضعبلا نع) 1747م] . فلاخم فلسلا نم مهل فرعي الو « ةلقاعلا ىلعو « يناجلا

 . [71437م]. ائيش ةلقاعلا مرغي لتاقلا نآب عامجإالو ء صن تأي مل: مزح نيا

 عمو



 ةليقلا ىلع ةلقاعلا هلممتل ام مهسفت - 4

 + يلطو «رمع لوق وهو  ليبفلا ىلع مسقي ةيدلا نم لفعل همام نإ

 . مهنم ركنم امهيلع فرعيالو ءراصنألاو , نيرجاهملا نم ةباحصلا ةرضحب
 ْ . [؟١؟ةم]

 | تايدلا نم ةلقاعلا هلمحت الام - 6

 يف ب او« دمعلا لعق يف ةيدلا لمحل قالا نأ ىلع اعمجأ : ١-

 . لتاقلا لام

 ٍ . فالخ الب صاصقلا هيف بجي اه ةيد لمحتال يهو - ”

 ؛ أظخ لتقب هسفن ىلع ناسنإلا رقي نأ وهو « فارتعالا لمختال يهو - *

 , 2 . ملعي فالخ الب هيلع ةيدلا بجتف دمع هبشوأ
 ؛ هركتيف“ لتقلاب هيلع ىعُدُي نأ وهو ؛ حلصلا لمحتال ةلقاعلا نإو - 5

 ناو ءرمع لودق وهو « ةلقاعلا هلمحت الف , لام ىلع يعدملا حلاصيو

 ْ . ةباحصلا نم فلاخم امهل فرعيالو « سابع

 هيفالو اقم يف دل ابق هل تيجو زيف ادوار افا -6

 ملو « سابع نسبا لوق وهو , ًادمع وأ « لتقلا ناك أطخ « هنلقاع ىلع
 ١؛؟ام]. "ًاعامجإ نوكيف« ةباحصلا نم فلاخم هل فرعي
 نسع) 00 714١م ا/ تبا الار هاج ل مارال - فلففللل

 . [518: 551/2755 2767/8ي (ضعبلا

 « سابع نيو« رسع لوق وهو ء ادعالو «احلص الو ارت الو ءادسمع لممثل ةقاعلا نإ ١: اولاق

 . ةباحصلا نم :فلاخم امهل فرعيالو

 حمي مل وق هنالو « لسو هيلع هللا ىلص هلا لوسو ند دحأ لوف يف ةجحال نال دودرم اذهو

 ةافلو ع سابع نبا .نع حصي هملعن الو ءرمع نع

 - ععواس



 وهم تيحوب يدع

 يبا

 َةَعوُسِسْوَم ٠
 ب 22 ١

 ًّح ِ ٠ كام
 -__ى#]مذ 2 ه

 ىيالسبال ا اضغلاي
 فاشلاء زكجلا





 لاذسلا





 حبذ
 ةاكذ :َر

 ةاكذ

 ةاكذلا ديدحت -55

 الب ًالتق تسيل يهو « حبذو ء رحت ماعنألا ةميهب يف ةاكذلا نأ ىلع اوقفتا

 . 497م ١/0١45ب] . فالخ

 حبذلا ةيفيك - ١6717

 ناكو ءاهكلامرمأب عاروأ «,اهكلام اهحبذ .اذإ لكؤت منغلا نأ ىلع اوقفتا

 الو« فّلقأالو , يجنرالو « ناركس ريغ « ًاغلاب «ًالقاع « ًاملسم حبذلا يّلوتْلا

 «ةلبقلا لبقتسم وهو « اهايإ هحبذ نيح لجو زع هللا ىمسو « بنجالو « قبآ

 ملو « هلك يرملاو , هلك موقلحلاو . اهلك جادوألا عطقو . قوف ىلإ ةدقعلا ىقلأو
 لعفي ملو « ةقورسمالو « ةبوصغم ريغ ةديدحي « كلذ لك نم غرف ىتح هدي عفري

 . رخفلا ليبس ىلع كلذ
 اهبنج ىلع ء رقبلاو « منغلا عاجضا بابحتسا ىلع نوملسملا عمجأ دقو

 . ةعجضم لب « ةكرابالو « ةمئاق حبذتال اهنأو ء حبذلا يف رسيالا

 ًالشم سأربلا عطقك « هنم نكملا ناويحلا يف مدلا رهنأام لك نإو . اذه
 : سنأو + نيسعحلا نب نارمصو“ « يلعو« سابع نباو ؛ رمع لوق وهو « ةاكذ ربتعي
 . مهفالخ ةباحصلا نم دحأ نع حصيال « رمع نباو , دوعسم نباو

 ءاملعلا لوق يف لحت ةحيبذلا نأ الإ , هوركم طقف يرملاو موقلحلا عطق نإو

 . لحتال : لاقف « دواد الإ « ةفاك

 , كلذ نع رمع يهنل , عاخنلا ىلإ لصت ىتح « حبذلا يف ةغلابملا هركتو
 . فلاخي نأ نود

 - عهد



 ..انفلاخي ملو «رصع نسباو , يلع لوق يف لح حبذلا نيح سأرلا نايأ ولو
 اكعد شا وكي هاكام :70/1ب ٠ ملأ 46م1407145رم]

 (رذنملا نبا نع) 1919 ء181/- 185/8ىش (يردبعلاو «:رذنملا نيا نع) 46 ء 5

 . [(يوونلا نع) ١؟؟5/هك 8١080 07/4 ج

 لتقلا وأ ؛ قنعلا عطقب ةاك ذلا - 8

 الف , اهلتق وأ ءاهقنع عطقف اهحبذم نم ةاشلا حبذ ئلع ًارداق ناك نم

 اديس عيمجلا عامجإب اهلكأ لحي

 رحدلا ةيفيك - 6

 ' . هرخآو ردصلا لوأ وهو « ةرْفلاو ةّبّللا نيبام لبإلا رحنم نأ ىلع اوقفتا

 الإ ةفاك ءاملعلا لوق وهو : ىرسيلا ديلا ةلوقعم ةمئاق لبإلا رحن نسي
 ٍلانقو . ةليضفالو , ةكراب وأ, ةمئاق اهرحن ءاوس : الاقق « ةفينح ابأو ٠ يروثلا

 ثيداحألاب دودرم اذه لكو . ةمئاق نم لضفأ « ةلوقعم « ةكراي اهرحن نإ : ءاطع

 . [اى514 - ١امهؤمك 4/1 ١ 4ا/رم] . ةحيحصلا

 ةيكذَتلا ةلآ- ه٠

 نم «جادؤألا ىَرَفو « مدلا رهنأام لكب ةيكذتلا زاوج لع ء ءاملعلا عمجأ

 « نانسألاو , ماظعلا ادع أبم , اهوحنو ء بيضق وأ ؛ دوع وأ ءرخص وأ ؛ ديدح

 .ددليدح نم لمع امبالإةكذال هنأ رمع نسبا نعو «رافظألاو

 . [4١1رم ؛؟١9/1ب]

 ةعطاق ريغ ةلآب حبذلا - ١

 ءاملعلا لوق يف لحُت ةحيبذلا نأ الإ , هوركم ةعطاق ريغ نيكسب حبذلا

 . دمحأ نع ةياور وهو « لحتال : لاقف ءدواد الإ « ةفاك

 85/ةعز- مس لهأ دنع لمعلا هيلعام وهو , مظعالو . نسب ىكذُي الو

 . [101/0ت (يردبعلا نع)

 -ةغ45-



 قح ريغب ةذوخأم ةلآب حبذلا - ١6

 لوق يف لالح ةحيبذلاو , هوركم « قورسم وأ ء بوصغم نيكسب حبذلا
 85/9ع] . "دمحأ نغ ةياور وهو « لحتال :لاقف « دواد الإ « ةفاك ءاملعلا

 1 . [(يردبعلا نع)
 ةّلبقلل ةحيبذلا هيجوت - ١678
 . حبذلا يف ةّلبقلا اولبقتسي نأ نوبحتسي مه

 ناك رمع نبا نكلو « عامجإلاب ةحيبذلا تلح ةلبقلا لابقتسا يسن نإف
 . ةباحصلا نم فلاخم هل فرعيالو « ةلبقلا ىلإ هجوت مل ةحيبذ لكأ هركي

 .[70ا/ ح ؟ا/هابهك ٠١ ها/م]

 حبذلا ناسحإ -

 . [5١؛رم] حبذي اميف بجاو حبذلا ناسحإ نأ ىلع اوقفتا

 ةيكذتلا دنع ةيمستلا - 6٠ه

 . رحنلاو ؛ حبذلا دنع ةيمستلا تابثإ ىلع نوملسملا عمجأ

 . ""ضرف اهنا ىلع اوقفتا دقو
 فلاخم هل فرعيالو « سابع نبا لوق وهو . تطقس مباذلا اهنع اهس نإف

 1 . [[81/4ي ١؛رم 188 2 177/8١ش] . ةباحصلا نم

 ةيمستلا كورتم لكأ - ٠6

 ءرحنلا وأ « حبذلا دنع هيلع تّكِرُت ام لكأ نم نأ ىلع نوملسملا عمجأ
 .[75/8١ش] . قسافب سيل

 همأ ةيكذت دعب نينجلا روهظ - /١61

 وأ ء اهنطب يف ًاتيم دجو وأ  اهحبذ دعب همأ نطب نم ًاتيم نينحلا جرخ اذإ

 ةباحصلا عامجإب لالح وهف « حوبذملا ةكرحك هجورخ دعب هتكرح تناك
 . مهدعب نمو

 ىلاعت هلل ةيصعم قح ريغب ةذوخأملا ةلالا لامعتساو . لجو زع هلل ةعاط هب روماه ضرتفم لعف ةاكذلا '')
 . |91١1م] فالخ الب مارح اذهو « لكؤي لطابلاف « اهب حبذام نإو « فالخ الب
 .[173/هنإ . حئابذلا رئاس يف ةيمستلا بحتسي هنأ ىلع عمجم

- #90 



 ' ةاكذ نآل «لالح هتاكذف يكد نإ هنأ ىلع اوقفتا داقف « يح جرخ تنإو
 مو - ؟99/4ي ١٠718ك هاام]. ءاملعلا عامجإب ةاكذب هل نكت مل همأ

 .. 140ن 187 - 181/0ت (رذلملا نبا نع) 155/8عا هرم (رذنملا نبا نع)

 ْ .  ! ٠ [(رثذنملا نبا نع)

 ْ ْ هتوم لبق ىٌكذمْلا ناويحلا ضعب عطق - 68

 ظ « ءاطع .لوق وهو , هوركم هحور قهزت نأ لبق ىّكذملا ناويحلا نم وضع عطق
 اقع ملعي فلاخم الب دمحأو « يعفاشلا « كلامو « رانيد ني ورمعو

 : ٍ هتيك ذت حصت نم - تفرط

 ٠ لكأ لح ؛ حبذ اذإ « باتكلا لهأو  نيملسلا نم حبذلا هنكمأ نم لك

 هيبلعو « ًادبع وأ : ناك ارح ؛ ًايبص وأ «ًاغلاب «ةأرما وأ .ناك ًالمجر هتحيبذ

 ْ مل: تعا ارم (رذنملا نبا نع) 7949/4 هال ءهدام].' "ءابمجإلا

 ْ ..[(رذنملا نبا نع)

 6797 1١(

 ْ ُبُنُجلا ةحيبذ -

 : 401/9ي:(رذنملا نبا نع) "5 قافتالاب ةحابم بّنجلا ةحيبذ

 . [(رذنملا نبا نع)
 سرخألا ةيكذت - 1

 1 (رذدلا نبأ نع) +01/4يهكام] . عامجإلاب ةب ةحابم :سرخألا ةيكذت

 . |(نذنملا نبا نع) ولع

 قفتا «ةالسملا تلقو عيبضت كرو « لقعلاو  غولبلاو يججح
 | 500بإ. هتاكذ ىلع

 . ووو

- 448- 



 فلقألا ةحيبذ - 1
 نبا لاقو . راصمألا ءاملع نم ملعلا لهأ لوق يف لالح ألا ةحيبذ

 74/9ع] . يرصبلا نسحلا نع نيتياورلا ىدحإ وهو « "لكؤت ال : سابع
 . [(رذنملا نبا نع)
 قبآلا ةحيبذ -

(15) 
 يباتكلا ةاكذ -

 معلا - ١هذو)

 كرشملا ةحيبذ -

 , ("الكك)

 يسوجم ا ةحبيبذ -

 (مههع)
 ةبوصغم ضرأ يف ةاك ذلا - ١047

 ةاكذلا لصحت هنإف ء ةبوصغم ضرأ يف لالح نيكسب حبذلا لصح ول

 . مه - 26/9ع] . عامجإلاب
 ةفرشملا ةبغكلا يف ةاكذلا -

48 

 ةكم مرح يف هحبذ حابي ام -
 (مبلا)

 كلمي الام ناسنإلا حبذ - 4

 ام الإ « "ءاملعلا قافتاب لالح . دعتم وأ ءبصاغ وأ « قراس هحبذام
 . [14/8١1ش] . لحيال هنأ  دوادو ء قاحساو « ةمركع نع يكح

697 . 

 -[1١١٠م]. فالخ الب ىلاعت هلل ةيصعم هيلع مرحم لطاب يدتعملا حبذ "

 -عغغع4-



 ةاهابملل لل حبذ ام لكأ -

 هل ملعيالو ٠ يلع لوق وهو , ةاهابم وأ «ًارخف «رحُت وأ . حبذ ام لكأ لحيال

 . [39١١١م]  ةباحصلا نم كلذ يف فلاخم

 ةاكذلا يف كشلا - 57

 . فالخخ الب هلكأ لحي مل ناويحلل ةحيبملا ةاكذلا يف كشلا لصح اذإ
 .[4//17ش]

 ةيكذتلاب لحي يذلا ناويملا - 17

 نم هيلع.رودقملا ناويحلا وه ةاكذلاب الإ حابي ال يذلا ناويح ا نأ ىلع اوقفتا
 ذوفنم نكي مل اذإ ءربلا باود نم همحل لكؤي ام لك نمو . ديصلا نمو ؛ ماعنألا

 نإف« نضرم وأ , عبس سارتفا وأ ؛ درت وأ « حطن وأ « ذقوب هنم ًاسوؤيم الو « لتاقملا
 ,١/470ب ١442 14هرم] . هلكأ لحيال هنأ ىلع اوقفتا دقف , ةاكذ ريغب لتق
 . [0107/9ف 7؟/5ع191/8ش ؟97/4ي

 يرحبلا ناويحلا ةيكاذت - 4

 . [؟981/4ج] . ربتعت ال رحبلا ديص يف ةاكذلا نأ ىلع عامجإلا

 هنم نكمتملا ريغ ناويحلا ةيكذت - 9

 ءرحناوأ « حبذب تامي نأ هتاكذف ء هتيكذت نكمي مل نإ لوكأملا ناويحلا
 ةاكذك هتاكذ نوكتو : رهظ رهظ وأ . ذخف وأ : رجع وأ ةرصاخ « نم هنم نكمأ ثيح

 «رمع نباو « سابع نباو ؛ يلعو « دوعسم نبباو ٠ ةشئاع لوسق وهو ؛ ديصلا
 . ةباحصلا نم فلاخم مهل فرعيالو

 لمعلا هيلعو . مهسب هيمر زاج « ًايشحو راصف , لوكأملا ناويحلا دن اذإو
 . ملعلا لهأ دنع

 رودقلا ىّجذي ام الإ ىكبذي ال هنأ ىلع اوعمجأ دقف « يسنإلا ني ملولف

 . ما متحنل 501-3١7 /هت 0 هيلع

 هههم لأ



 رحدي امو . ناويحلا نم حبذي ام -

 ءرحنلا لبإلا ةنس ْنمو . حبذلا «ريطلاو ٠ منغلا ةنس نم نأ ىلع اوقفتا

 .رحنلاو « حبذلا اهيف زوجي رقبلا نأو

 . حوبذملا رحن نود روحنملا حبذ ةحابإب هنع ىرخأ يفو , ميرحتلاب كلام

 عامجإب جوجحم وهو . لحي مل ءرقبلا رحنو « لبإلا حبذ اذإ : دواد لاقو

 نبا نع) 99/4 عا١٠19 0158/8 ش 795/4 ي 450/١ ب].هلبق نم

 . [(يردبعلاو .رذنملا

 هنم سوؤيملا ناويحلا حبذ - ١

 تناك اذإ اهل ةاكذ اهحبذ نأ« اهتايح ىجرت ال يتلا ةضيرملا يف ة اوعمجأ

 ءاهبنذوأ« ؛ الجر وأ اهدي ةكرح نم اهنم كل ملَعو «اهحبد نيح ةايحلا هيف

 . كلذ وحنو
 «ًالجر الو ادي كرحت ملو , عزنلا لاح يف تراص اذإ اهنأ ىلع اوعمجأو

 . اهيف ةاكذال هنأ

 وأ« . حطان هحطن وأ « عيس هباصأ وأ . ىدرت محللا لوكأم ناويح لك نإو

 هيفو « كردأف « هتوشح ترشتن ثتنا وأ « هنارصم ضرقنا وأ . هغامد رثتناف « قنخنا

 نباو « يلعو , ةريره يبأ لوق وهو هلكأ لح ءرحن وأ « حبذف ةايحلا نم ءيش

 55١١م ؟١الؤى - ؟11/9ا/ك] . ةباحصلا نم فلاخم مهل فرعي الو « سابع
 155 - هاب

 حبذلا ريغب ناويحلا توم - 66١

 يف عقوف « بثو مث « اهئيرمو , اهموقلحو « ةاشلا وأ «رئاطلا جادوأ ىرف نم
 . ملعي فالخ الب رضيال يدرتلاو ؛ عوقولا نإف ء كلذ دعب تدرت وأ ء ءام

 .مدرتمإ

 ديصلا ةيكاذت -

 (؟505)

 -4(غمهو



 مارحإلا يف ديصلا ريغ حبذ -

159 

 ةاك ذلاب ناويحلا رهطت -١همه#+

 ْ نه« هئازجأ نم ءيش حجبذلاب سجني مل محللا لوكأملا ناويحلا حبذ اذإ

 اذهو« ةساجن اهيلع نكي ملام . ةمظعو ءرعشو  هدلجب عافتنالا زوجيو
1 

 ! 5 85-5 اعامجإةاكذلاب رهطيال هنإف ء لكؤيال امامأ

 0 .[14/1ج ؟7*رم

 ةجيبذلا بلكلا ضع - 4

 "قافتالاب ةسجن ريصنال بلكلا اهضع اذإ ةحيبذلا نإ

 1 ْ ' .١ [(ضعبلا نع)

 :ليقولا مكح - ١ هوو

 . [١/١44ب] .: عامجالاب مرحم ذيقولا

 ةعرفلا'مكح -

 ةعرف :ر

 ةريتعلا مكح -

 ةريتع :ر

 رك ذلا ةعيبط - 68+

 ]١١872[ ٠ . ءاعد ءاملعلا دنع هلك ركذلا

 راكذألا نم بنجلل حابي ام -

 (مقق)

 ْ 514/1ف]

 . [١/554ف] . ضعلا ناكم لسغ ةيعفاشلا نع روهشملاو . فال ةلاسملا يف

 - جم# لا



 راكذألا نم ءاسفنلاو ضئاحلل حابيام -

019 

 ةفلدزملاب هللا ركذ -

 ملم(

 يعسلا يف ركذلا -

 (1و91)

 يمذ
 ةمذلا دقع ىلوتي نم - 6٠ها/

 معي فالسخخ الب هبئان وأ « مامإلا نم الإ حصيال ةمذلا دقع
 . [ما/كيزإ

 ةمذلا دقع نومضم - 4

 نأ ىلع ةيزجلا ةَمّدلا لهأ يطعي نأ نمضتي ةمذلا دقع نأ ىلع اوقفتا
 الو . مهانكسو مهسئانك عضاوم يف ًاثيش اوثدحيال نأ مهسفنأ ىلع اومزتلي

 ءاهنم برخ ام اودّدجي الو . ةعموص الو  ةيألق الو ًاريد الو « ةعيبالو « اهريغ

 يف مهسئانك يف لوزنلا نيململا نم مهب رم نم اوعنممال نأو ء رثد آم اويحي الو

 نيملسملا نم مهب رم نم اوفيضي نأو  ةراملل اهباوبأ اوعّسوي نأو ءراهن وأ ليل
 اوملعيالو . نيملسملل ًاشغ اومتكي هلو , ًاسوساج اووي ال نأو « ثلاثلا مويلا ىتح
 اورقوي نأو . مهلهأ نم .مالسإلا يف لوخدلا دارأ نم اوعنمي الو « نآرقلا مهدالوأ
 نم ءيش يف مهب اوهبشتي ال نأو « سلاجملا يف مهل اوموقي نأو , نيملسملا
 اوسملكتي الو ءرعش قرف الو  نيلعن الو « ةمامع الو ؛ ةوسنلق الو مهسمابل

 نم ًائيش اودّلقتي الو « جورتسلا ىلع اوبكري الو , مهباتكب اوبتكي الو . مهمالكب
 ةيبرعلاب مهتيناوح يف اوشقني ةنيالو « هوذختي الو مهسفنأ عم هولمحي الو ء حالسلا
 ىلع ريئانزلا اودي نأو« مهسوؤر مداقم اوزجي نأو ءرومخلا اوعيبي الو«

 قرط نم ءيش يف الو . مهسئانك ىلع بيلصلا اورهظيال نأو . مهطاسوأ
 « ةساجن نيملسملا قيرط يف اورهظي الو ٠ مهاتوب نيملسملا اورواجي الو ٠ نيملسملا
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 نم ءيشل تاءارقلاب مهتاوصأ اوعفري الو « ًافيفخ ًابريض الإ سيقاونلا اوبرضيالو

 اييلص الو « نيناعش ارجرخي الو , هانم عمالو . نيملسلا ةرضحب ب مهبتك

 قيقرلا نم اوذختي الو « نيملسملا قرط نم ءيش يف.:نارينلا اورهظيالو . ًارهاظ

 مهودع اوعلطي الو . نيملسملا اودشري نأو  نيملسملا ماهس هيلع ترج ام

 الو « هبب اوقفختسسي الو « هوُبسُي الو ًاملسم اوبرضيالو . مهيلع اوبرضي الو . مهيلع

 ل هيل لوسر سس نم الو  مهكرش نم نيش نيملسلا اوعمسي لو ء هوني

 ١١ ١157 هرم]. مهعيبو  مهسئانك اومده مهنيب نوملسملا نكس نإو ٠ مرحم

 .[64 /هج ؟3307/7خ

 ةمذلا دقع موزل - 86

 ضفقن زوجي ال هيلع دهوع ام ىلع مافأ اذإ ىمذلا نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ
 . | /4ي همزتلي ملام ىلع ههاركإالو , ةدهع

 ةمذلا دقع لومش -

 « مهتم لسانت ل نمو ؛ ةمذلا لهأ دالوأ لمشي ةمذلا دقع نأ ىلع اوقفتا

 . "مهتم ثدح نسم عم هديدجت ىلإ جاتحي الو « مهيلع يرجي وهو ءاودُعَب نإو

 .[53١؟- ١3 رم]

 : ةمذلا دقع رثأ - 0١

 كلذ اولُذبي ملو« ةمذلا دقع ماكحأب اوديقت نإ :ةمذلا ؛'لهأ نأ ىلع اوقفتا

  كلذب ىفو نم لك ءامد تمرح دقف . مالسإلا ريغب هيلع اوحوص يذلا نيدلا

 'ٌ . هملظو . هلهأو , هلامو

  ملظب مهدارأ نم مهنع عفدي نأ مامإلا ىلع بجي هنأ ىلع اوعمجأ دقو

 ٠ [140/5خ 1١8 5١١رم] , ءادعألا نم مهبرح دارأو

 اذهو .دقعلا فنآتسي : امهدحأ « ناهجو يعفاشلا باحصإ|الو. روهمجلا لوق اذه : ةيميت نبا لاق ''
 . [١؟*] ٠ روهمجلا لوقك « دقعلا فانثتسإ ىلإ جائحيال : يناثلاو . يعفاشلا صوصنم

 -غةع4-



 ةمذلا لهأل ةينيدلا ةيرحلا - 7

 نم ةمذلا لهأ نأ ىلع , عزانت الو . هيف مهنيب فالح ال ملعلا لهأ عمجأ
 . مهنيد ىلع مهرقي مامإلا نإف « مهنيد ىلع رارقإلا اولأس نإ « ئراضنلاو دوهيلا

 .[١ةة/7خ]

 ريزتخلا محل لكأو ءرمخلا يمذلا برش - 1638
 موحل لكأو ,رمخلا برش نم ةمذلا لهأ عئم مامإلل سيل هنأ ىلع اوعمجأ

 . 1177/9 خ] . ”ريزانخلا
 يمذلا نم ةيزمبا ذحخأ -

 ةيزج :ر
 يمذلا نم جارفلا ذخأ -

 جارخخ
 جارخلا نود ةيزجلا طقسي يمذلا مالسإ -

 (17م8 + مهال)

 ةاكزلاب ملسملا ريغ فيلكت -
(17:4) 

 يمذذلا نم زاكرلا يف بجي ام ذخأ -

(1544) 

 يمذلا رجاتلا ىلع ام - 5

 فصن هنم ذخؤي هنإف « هدلب ريغ ىلإ ةراجت يف ةمذلا لهأ نم زاتججا نم

 « ةبطاق سانلا هب لمعو « رمع نع كلذ رهتشا دقو « ةنسلا يف ةراجتلا لام رشع
 . [17/4ن 174: 799/4ي *؟/؟ط] . اعامجإ ناكف

 ملسملا مكاحلا مامأ يمذلا يضاقت -
 فهنا

 , كلذ عنمب مامإلاف , انلع لصح نإف ءارس لكالاو « برشلا ىلع لومحم اذه

 - عهود



 يملا ئلع دو دحلا نم قبظيام -

 ملكك حمل رمل 115)

 ْ يمذلا مد ةمصع -

 (ممماو - سلم - ١هكلز

 يمذلا لام ةمرح - 6

 '.. [178/4ج] . فالخ الب نيملسملا لامك « ةمذلا لهأ لام ةمرح

 (مابمال - 1651 - :(

 ٠ ! هضرأ يف يمذلا قح - 57

 ':اهنأ؛ « احيحص ًاحلص ضرأ نع ةمذلا لهأ نم حلا نم نا ىلع اوقفتإ

 ْ . ندانعم اهيف رهظي ملام« ملسي ملوأ« « ملسأ « هبقع بقعلو « هسبقعلو هل

 .[177 ىككرم]

 : يمذلل ةعفشلا توبث -

0 

 هقيقر يماذلا قتع - .

 (؟مهه/)

 نكسلاو « لقنتلاب يمذلا ةيرح - 607
 ثيح لومخدلاو « مالسإلا ضرأ يف يسثملا ةمذلا لما نأ ىلع اوقفتا

 . ال مآ« هنولخدي مهنأ ىلع اوفلتخا مهنإف : ةكمب ؟ محلا اشاح.دالبلا نم اوبحأ

 طورشتلا ىلع مالسإلا دالب نم اوؤاش دلب يأ.ىنكس مهل نأ ىلع اوقفتاو
 1 1 . [؟؟57خ ١؟؟رم] ..برعلإ ةريزج اشاح اهيلع قفتملا

 يمذلاب ردغلا - ْ

 ردغ : ر

 مهني اميف ةمذلا لهأ لماعت - ٠6

 . [١4رم]. مهنيب اميف ةمذلا لهأ ةعيابم زاوج ىلع اوقفتا

 دعمك



 مهريغو ةمذلا لهأ نيملسملا ةلماعم - 8

 نم مهريغو « ةمذلا لهأ نيملسملا ةلماعم زاوج ىلع نوملسملا عمجأ

  عييبلا كلذ يف ءاوسع مالسإلا نيد يف لحي ام ىلع كلذ عقو اذإ رافكلا

 ةلآو  ًاحالس برح لا لهأ عبي نأ ملسملل زوجيال نكل . تابهلاو « ءارشلاو
 دبعلا عيبالو .فحصم عيب الو « مهنيد ةماقإ يف هب نونيعتسيام الو ء« برح

 نأالو . مهيضارأ الو , ةمذلا لهأ قيقر ملسملا يرتشي نأالو ًاقلطم رفاكل ملسملا

 "501/1ي 1594م 117 ؟١رما؟هام 4١ //ش[. هضرأ مهدحأل ملسملا عيبي

 . [(يعازوألا نع) 555: 710/52 784/5ب 1/5١1ف

 يمذذلل حالسلا عيب -

 (ةدال)

 يمذلا دنع حالسلا نهر -

 ماا(

 نامضلاب يمذلا فيلكت -

 . |؟الةركعز» عامجإلاب هفلتأ ام نامسقب بلاطم يمذلا

 ةمذلا دقع لطبيال يمذلا ودعلا رسأ -

 م

 ةمذلا ضقن بجويام - ه١

 . ًاعامجإ مالسإلا ةذبانمب ةمذلا دقع ضقتني

 نإف « سسجتف « سسجتيال نأ يمذلا ىلع ًأطرش ةمذلا دقع نمضت نإو

 .[م/ن10/ف] ًاقافتا ضقتني هدهع

 دهعلل ضقاتلا يمذلا قاقرتسا - ش

 177/+ف] . ”عامحإلاب نوُقرَتَسُيال دهعلا اوضقن اذإ ةمنلا لهأ نإ
 . [(ةمادق نبا نع) .

 |7١١//+ف] . دهعلا اوضقن اذإ نوقرتسي لاق يذلا مساقلا نبا فالح ىلع علطي مل هنآك

 - عمابد-



 0 ا بهذ
 هلمحو بهذلا كلمت :- */١68

 . [646م]. عامجإلاب لالح هكلمتو . هلمحو « بهذلا سم

 بهذلا راخدا -

 (1م6)

 ةيوبرلا نايعألا نم بهذلا -

 ْش (١همح)

 بهذلا ةينآ لامعتسا -

4 : 
 بهذلاب يلحتلا -

 يلح :ز
 بهذلا ةاكز -

 بهذلا ةاكز :َر

 محرلاوذ

 ! محرلا ةّلص - ه4

 ش . قافتإلاب ةيصعم اهتعيطق نو ءمحرلا ةّلص بوجو يف فالخال

 . ١[ 58/50. (ضايع نبا نع) 558/4ش]

 محرلا يوذ ىلع ةقدصلا -
 ا 189

 .ماحرألا يوذ ثاريم -

 ثيراوم :ر

 - عهد



 مرحملا وه نم - ١ هالو

 وهو « اهتمرحل حابم ببسب ديبأتلا ىلع ةأرملا حاكن هيلع مرح نم وه مرْحَلا

 . ةملسملا هتنبال امرحم نوكيال رفاكلا بألا نإ : دمحأ لاقو . ءاملعلا لوق

 .|(رجح نبا نع) 7191/43 51/14ف]

 مرحم ةأرملا دبع - 165
 . [؟1553/- 545552 5701م] . عامجإلاب اهل مرحم وذ ةأرملا قيقر

 ك1

 عاضرلا نم مرحملا -

 ةكرشلا

 مراحنا ىلإ رظنلا - ١67

 نأو « ةوهش رظن هنم مرحم تاذ ىلإ دحأ رظني نأ زوجي ال هنأ ىلع اوعمجأ

 . [4:؟50ك] . هيلع مارح كلذ

 همراحمب لجرلا ةولخ - ١هالم

 .هيلع عسم جم اهدنع مونلاو 2 همراحم نم ةأرملاب لجرلا ةولخ زاوج

 ١ [147 ك1 5/4 ك51/هش]

 همراحم لجرلا فادرإ - 8

 . [9/4 2751/6 ش] . هزاوج ىلع عمجم همراحم نم ةأرملا لجرلا فادرإ

 ةروعب سيل اميف مرحملا سل -
 عمجم اذهو« ةرئاج ةروعب سبيل امم هريغو ؛ سأرلا يف مرحملا ةسمالم نإ

 .[5/8١١ش]. هيلع

 مرحملا بيرقلا ةيد ظيلغت -
 (هح)

 مرحملا بيرقلا قتع -
 (مك0)

- 84 - 



 قيس مرحملا بيرقلا ءالو -
 ءالو :ر

 مراحملا حاكن -

 (4155؟- ةادخ- ع3484)

 1 : مراحملا ءطو لحتسم - ١ همه

 ْ فالخ الب رفكي هنإف « همراحم تاوذو « تلاخؤ ؛ تمع ءاطو لحتسا نم
 . [1116م] دحأ نم

(4199) 

- 45 .- 



 ءارسلا





 اير

 ابرلا مكح - 7

 ناك دقو « رئابكلا نم هنأ ىلعو « هيعونب ايرلا ميرحت ىلع نوملسملا عمجأ

 4415/9ع] . ةعامجلا لوق ىلإ عجر هنأ مث ء سابع نبال فالح لضفلا ابر ىف

 ٠ [اذكر/هن ؟ملو 3017 جل ا// ١7ش ؟/4ي هةرم

 (١همه)

 عيمجلا لمشي ابرلا مكح - 689

 هيلعو « بتاكملاو « قيقرلاو ؛ ةأرملاو ..لجرلا هيف يوتسي ابرلا ميرحت نإ
 . [441/9ع] . عامجإلا

 ابرلا اهلخ دي ىتلا دوقعلا - 4

 40/8١م] . مّلَس وأ ء ضرق وأ ء عيب يف الإ نوكيال ابرلا نأ يف فالخال

 . [177/5ب

 مّلَس « نيد: عيب :ر

 ابرلا اعون - همه

 يورام الإ « لضافتو « ةّئيست : نافنص ابرلا نأ ىلع اوعمجأ ءاملعلا نإ

 . ةعامجلا لوق ىلإ عجر هنإ مث . لضافتلا يف ابرلا هراكنإ نم سابع نبا نع
 .[١٠/41ف 178/5بإ

 ةيلهاجلا ابر ىنعم - 85

 : نولوقي اوناكو , نورظنيو « ةدايزلاب نوُقلَسي اوناك مهنأ وه ةيلهاجلا ابر
 وهو . هميرحتب نآرقلا لزن يذلاو , هنع يهنلا يف قفتم ابرلا اذهو , كْدْزَأ ينرظنا
 . [5١4/ج 91١42 5//1717ب] . ةّئيسنلا ابر
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 ةئيسنلا ابر ىنعم -

 (ةهدك)

 ”ابرلا نم دعيام - 7

 «نمثلا وأ ضولا ىلع او طابا علب أ« ضولايف طول نم

 « ةعفنم وأ ؛ امهنم ةيده ذخأي وأ ء يرتشملاو أ, نيدملا ماعط نم ًائيش لكأي وأ

 ا . عامجإلاب ابر كلذ لكف

 ةعلس يعب : نئادلل لاق . لح اذإف « لجأ ىلإ رانيد ةثام هيلع ناك نمو ٠
 مملو حّلصيال عين ب اذهق « لجأ ىلإ نيسمخو ةئامب « دقن رانيد ةئام اهنمث نوكي

 رم كل سيدني 2 فلدفلا ١ هةننع نوهتي ملعلا لهألزي

 . [(كلام نع)

 ٠ ةيوبرلا نايعألا يه ام.- ١684
  ةضفلاو ء. بهذلا :.ةيلاتلا نايعألا يف ذ ايرلا ميرحت ىلع نوملسملا عمجأ

 .ريعشلاو « حلملاو «ربلاو .رمتلاو
 ىلإ ى ىذغتي لب « ةتسلا نايعألا هذهب صتخيال ابرلا : ءاملعلا عيمج لاقو

 يف الإ ابرال « رهاظلا لهأو « ةداتق لاقو . "لعل يف اهكراشي ام وهو  اهانعم ام
 4/4ي (نضعتبلا نسع )4 نا ةالةم 444/5ع] طقف ةتسلا نايعألا

 . ["-؟//ش

 فانصأ ةدع عونلا لومش - 84

 أهلك ريعشلا فانضأ نأو.. دحاو عون اهلك حمقلا فانصأ نأ ىلع اوقفتا
 ٠ دحاو عون اهلك رمتلا فانصأ نأو « دحاو عون اهلك حلملا فانصأ نأو . دحاو عون

 ةتسلا ادع اميف نوردقي الو ء اهريغ يف فيكف « اهيلع صوصنملا فانصالا يف غامجإلاب حص ام هللاو '''
 . [١18١م] . نيفلتخم مهتع هللا يضر ةباحصلا نم ةعبس نع الإ ةملك ىلع ابرلا يف فانصآلا

 ين دامعو « هيلع صوصتملا فانصألا ىلع عامجإلا لذا ةلاسملا يف مزح نبا لقن دقل : لوقآ

 . لمآتف « « كلذ ىلع مسقأو  عامبجإلا ةحص يفنف  ةيلاتلا ةلآسملا

 -ع54-



 الإ ءففنص ةرذسلاو . فنص زرألاو . فنص نخدلا نأ ىلع اوقفتا دقو
 94//ش مهرم] . دحاو فنص ةئالثلا هذه : الاقق ء بهو نباو ء دعس نب ثيللا

 . [(ربلا دبع نبا نع) 718/4ف 781٠٠١

 ابرلا ةَّلع -

 امبناك امف. نيمشتلاو , نزولاو ٠ ليكلاو « برشلاو « لكألا يه ابرلا ةلع

 ديال ًالضافتم هسنجب هعيب زجي مل« نزوي وأ« « لاكي وأ ء« برشي وأ ؛ لكؤي

 . ةضفلاو بهذلا كلذكو ٠ ةئيسنالو « ديب

 .زئاج هيف لضافتلاو , ديب ًادي هيف ابر الف« نزوي وأ ء لاكي ناك امو :

 امم نزوي وأ ء لاكي ام لكو « برشي وأ « لكؤي ام « لاكيالو « نزوي ام لك كلذكو

 ١ كا/ؤم] . ”عامجإلا كلذ لك ىلعو « ةضفالو بهذ وهالو « برشيالو « لكؤي

 . [146/9ج ٠١ هام (ضعبلا نع)

 ةئيسن هسنجب يوبرلا عيب - 0١

 ةئيسن ريعشلاب ريعشلا عيب ب نأو مارح ةئيسن حمقلا عيب نأ ىلع اوقفتا

 نأو «٠ مارح ةئيسن رمتلا برمتلا عيب نأ مارح ةثيسن حلملاب حلملا عيب نأو « م ارح

 زوجيالو « مارح ةثيسن ةضفلاب ةففلا عيب ذأو ؛ مارح ةئيسن بهذلاب بهذلا عيب

 . ملعلا لهأ دنع لمعلا هيلعو . هنع يهنم سبايلاب بطرلا عيب ؛ نإو . ديب ادي الإ

 . بطرلاب رمتلا عيب يف صخرف « ةفيدح وبأ درفناو

 نإو «. ضعبب اهضعب فانصألا هذه عيب نأ ىلع ءاملعلا عمجأ دقو

 . مارح ةئيسن « اهعاونأ تفلتخا

 . ابر كلذ لك نأ ىلع اوقفتاو

 ىلإ بهذلاب ةجوسنم ةّبج ثيرح نب ورمع عاب هنأ يلع نع ىور دقو

 زاجأ دقو « هب اهعاتبا ام رثكأ بهذلا اهنم جرخأف . اهقرحأ ًارمع نإو « لجأ

 رخآلاو ءدقن امهدحأ نيرانيدب بوثو رانيد عيب كلام بحاص يموزخملا ةريغملا

 يف سنإلاو نجلا مهيفو « مالسإلا لهآ ىلع عامجإلا ىعدا نم نال « لطاب انهاه عامجإلا مهاوعد '')
 نم رشع ةثالث نع الو ء حصيال لطاب اهرثكأ الصأ ةباحصلا نم ةينامث نم لوق اهيف وري مل ةلأسم

 - ١[ 5979م . لطابلا ىعدا دقف ؛ مهنيب ديدش فالتخا ىلع الصأ نيعباتلا

 - 4عمه-



 بمهذلا ادعام . ءاسنلا زاج نافنصلا فلتخا اذإ : ةيلع نبا لاقو . ةئيسن
 ناع)ء565:427/7/ي51:159:178/5ب 88.84 رم]. ةضفلاو
 ل١ هاما/19 ا/ل1ه/14 به 7541 44 17177 - 77؟5/١1ت 745ل (ضايع

 د ميم ل ؟مالالا ل مالا ل ؟مدول - ؟ممأوال - ؟ممدو ك لكلا
 (هريغو ؛ ربلا دبع نبا نع) 701/4ف 5١٠١6 - 59555 - 197ه8 - 0

 . [(هريغو « يوونلا نع) ١91١1/هن

 ةئيسن ةلعلا يف هكراشي امب يوبرلا عيب - 5

 «ةدحأو ةلعب ابرلا امهيف يرجي نيسنج لك نأ ىلع ءاملعلا عمجأ
 مزحي «:هب للعي نم دنع موعطللاب م .وعطملاو , نوزوملاب نوزوملاو « ليكملاب ليكملاك

 اوف, اسكن رخألاو «ًانمث امهدحأ نوكي نأ الإ« ةئيسن رخآلاب امهدحأ عيب
 دبع ننبا نع) 1/4١7ف 4/١٠ي ه//شإ. فالخ يغب امهنيب ءاسنلا زوجي

 ا

 :ًالجؤم ةلعلا يف هكراشيال يوبرب يويرلا عيبزاوج ىلع ءاملعلا -

 : ةطتحلاب بهذلا عيبك كلذو

 - ةضفلاو « بهذلاب يرتشي د نأب سأبال هنأ ىلع اوعمجأ دقف ؛ هيلعو

 5 : 745ل مههرم 7//شإ|. هئيسنو « داب ادي « نزوتو « لاكت يتلا ءايشألا

 ..[(ينرغملا نع ) 19 4/هن 2/27 75911060 - 1905 - ؟91 4-91

 نيدقنلا دحأ عيب ةداعإ - 5

 ؛ريئاندلا وأ « مهاردلا كلت عيب مث . ةعلسب ب «ريئاندلا وأ,« مهاردلا عيب زوجي

 الو « ةباحصلا ةرضحب رمع لوق وهو ؛ ةعلسلل هعايتبا رشإ كلذ نم ءاش اب

 .[15 م مهنم هل فلاخم

 محللاب ناويحلا و - هوه

 مليالو 2 قيدصلا ركب يبأ لوق وهو . زوجياآل هسنج نم محلب ناويحلا عيب

 ش . ""ةباحصلا نم فلاخم هل

 . 16 هدكإ . يرقلاب سيلو مخللاب ةاد ةاشلا عيب زاجأ هنأ سابع نبا نع يور دق (')
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 . ءاهقفلا ةماع لوق يف زئاجف « محللا لوكأم ريغ ناويحب محللا عيب امآ
 . [(يعفاشلا نع) ”/4ي (يعفاشلا نع) 114048 - ١9 4هالكإ

 هسنج نم هعمو . هسنج ريغب يوبرلا عيب -

 هنأ الإ هب عيب ام سنج نم هعمو . هسنج ريغب ابرلا نم هيف ام عيب نإ

 الب زئاج كلذ نإف «. بهذلاب تعيب اذإ بهذلاب اهفقس هومم رادك « دوصقم ريغ

 . ملعي فالخ

 ةيبهذلا ريناندلا ضعب يفو ةضفلاب بهذلا عيب زاوج يلع اوعمجأ دقو

 . جالعلاب جرخت دقو « بهذلب ةكلهتسم اهنأ الإ ء ةضف

 . ملعي فالخ الب زاج نيّللابو , اهلثمب *4 ةبوُلحم ةاش عاب نإو

 اذإ رمتلاب رمتلا عيب زاوجم زئاج رمتلا لخاد يف ىوثلا عيب نأ ىلع اوقفتاو

 . 150/9 مكرم 1١0/1 خ "6 1/1 امهدحأ ىون وأ « امهاوث عزت

 ابرلا نم ةباَرملا -
 (كهمه)

 لضفلا ابرلا نوكي ىتم - 6919
 لهأ قافتا هيلعو ء هسنج سفنب ء ءيشلا عيب اذإ الإ يرجيال لضفلا ابر

 زوجيال امهب عافتنالا براقتي نيئيش لك : لاق هنإف «ريبج نب ديعس الإ , ملعلا

 لوقلا اذهو « بيبزلاب رمتلاو . ريعشلاب ةطنحلاك , ًالضافتم رخآلاب امصدحأ عسب

 . هيلع لوعي ال
 ابر هيففق ء دحاو سنج نم « معطلاو « نزولاو « ليكلا هيف عمتجا امو

 ميرحت رصق دقف ةداتق ىوس . ثيدحلاو , ميدقلا يف راصمألا ءاملع دنع لضفلا
 ةعامج نع كلذ يف ذش دقو « طقف ةتسلا ةيوبرلا نايعألا ىلع لضافتلا

 . [18609ك (رذنملا نبا نع)ا/ل «ه/4ي ٠١ هام] . سانلا

 ًالضافتم هسنجب يوبرلا عيب -4

 ةلاو ء ةضفلاب ةضفلاو . بهذلاب بهذلا عيب زاوج ىلع ءاملعلا عمجأ

 ب « لثمب ًالثم ناك اذإ , حلملاب حلملاو ء رمتلاب رمتلاو « ريعشلاب ريعشلاو « حمقلاب

 . ديجلا ريغو « ديحلا كلذ ىف يوتسي « ديب
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 «لدبب ًالثم ءرمتلا كلذكو ء بطرلاب بطرلا عيب , زاوج يف نوفلتخيال مهو
 | . فج اذإ صقنبو ءرخألا يف تسيل ةيوطر امهدحأ يف ناك او

 « ًالضافتم هسنجب يوبرلا زاوج سابع: نباو « دوعسم نبا نع يور دقو
 ' . سابع نبا عوجر يورو « ةئيسن هعنمو

 ةمايقلا موي ىلإ ةيقاب يهو , خسنت مل عيبا اذه لشم ةحاييإ هلو

 . فالخ الب

 لاملا عيب اذإ صضْباقُتلا لبق نيدقاعتملا قرفت زوجيال هنأ ىلع اوعمجأ دقو

 . ةطنحلاو « ةضفلاب بهذلاك « ةلعلا يف هكراشيام هسنج ريغب وأ « هسنجب يوبرلا

 د ؟مربابو - محبو - ملكا - ؟ماعل - 1مف ع - ؟8640/ك]. ريعسشلاب
 ٠١ ال/عغط 7940-5١5" 717/ت1144ل ١1هام 8116 - 5916١ - الل

 7170/4 154:118/5س 191414981484118 م خفهرلام
 ' م6 7م /*ج (ربلا دبع نباو ء« يواحطلا نع) 75700 518/4ف 7-4 /7/ش

 ش ..[(امهريغو « يوونلاو رذنملا نبا نع) 194195-156 141/0 6

 ًالضافتم هسنج ْر يغب يوبرلا عين و

 ريغ نم يوبر لامب يوبرلا عيب يف لضافتلا زاوج ىلع ءاملعلا عمجأ
 ٠ ةضفلاو «ريعشلاب ةضفلاو ةظنحلاب بصهذلا عيبك ء ديب ادي ناك اذإ ء هسنج

 لاقو« ًاليك ًالئامتم الإ حمقلاب ريعشلا عيب زوجيال كلام نبا لاقو « بهذلاب
 .4 ؛ 9//ش] . امهنيب لضافتلا زوجيال امهب عافتنالا براقتي ام : ريبج نب ديعس
 . [585/8ج (لاطب نبا نع) ؟94/15ف 4/١١ي 178/5 484١م 544ل

 ْ يوبرلاب يوبرلا عيب يف ةاواسملا ديدحت

 .عيب يف لضافتا مرحي يتلا ةيوبرلا لاومألا عيب يف ةلئامملا بهجت
 . ضعبب اهضعب

 ئتمو ١ أءزو نوزوملا يفو « اليك ليكملا.يف ذ ةاواسملا يمه ةيعرملا ةاواسملا نإو

 . هاوس اميف مهفالتعنا رضي مل ةاواسلا هذه تققحت
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 اذهو . امهريغ يف ايواست نإو ؛ عيبلا حصي مل ةاواسملا هذه دجوت مل نإف
 لوق الإ« فلام الب ملعلا لهأ روهمجو , دمحأو « يعقاشلاو « ةفينح يبأ لوق
 . اقارج ضعبب اهضعب تانوزوملا عيب زاوجب كلام

 بهذلا عيب يف زئاج نزولاب عيبلا نأ ىلع ءاملعلا عمجأ دقف « هيلعو

 نإو « ةدحاو نيتضفلا وأ ء نيبهذلا ةفص تناك اذإ . ةضفلاب ةضفلاو . بهذلاب

 ش . نزولا قافتال ددعلا فلتخا
 نم بورضملاو . عونصملاو « نيسعلاو « ربتلا نأ ىلع ءاملعلا عمجأ دقو

 فلسلا ىضم كلذ ىلعو هنم ءيش يف لضافتلا لحيال « ةضفلاو . بهذلا

 ىريال ناك هنأ هوجو نم ةيواعم نع ىوري ًاريسي ًائيش الإ فلخلاو « ءاملعلا نم

 ىلإ بهذيو « لضافتلا كلذ زيجي ناكو « عونصملاب الو « ربتلاب نيعلا عيب + يف ابرلا

 يفو « عونصملاب عونصملا يسقو ؛ربتلاب ربا يف الإ لضافتلا يف نوكبل ابرلا نأ

 . نيعلاب نيعلا
 « ةبورضم مهارد ذخأيل«؛ بهذ وأ ء ةضفب يتأي لجر يف كلام نعو

 « كلام دنع زئاج كلذ« ًابهذ وأ ةضف برضلا لباقم عفديو ؛ ةبورضم ريناندوأ

 يف ىطعأ هنأل ء ابر وهو , كلذ نم ءيش زوجيال : ءاهقفلا رئاس لاقو , هب سأبال
 1 . ىبرأ دقف , دادزا نمو ٠ بهذلا وأ . ةضفلا نو نم رثكأ بورضملا

 « فازجب ليك هنم عابيال لضافتلا هيف مرح ام لك نأ ىلع اوعمجأ دقو
 . لوهجمب لوهجمالو , لوهجمب مولعمالو

 ةربصلاب ًالثم ةطنحلا نم ةربصلا عيب نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ دقف « هيلعو
 دحاولا فنصلا يف اذهو . زئاج ريغ , هذه ليكالو , هذه ليك مك يرديال . اهنم

 ؟8هها/ك ١٠هام] . سأب الف هريغب اهنم فنصلا عيب يف امأ « ةيوبرلا لاومألا نم

 - محال - مما مرا ل ماس ل ام( مالم - 1م -
 (رذنملا نبا نع) 1716 - 14/4ي 15//1917ب 1444 م 19547 ---1
 .[م18/4ف

 لضفلا ابر يف لضافتلا ةبه - ١

 . [77/4ي] . عامجإلاب ةمرحم لضفلا ابر يف لضافتلا ةبه نإ
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 ًالضافتم هسنجب يوبرلا ريغ عيب - الكا

 « ناويحلاب ناويحلاو « بايثلاب بايثلا عيب يف لضافتلا زاوج ىلع اوعمجأ

 هيلعو؛ ديب ادي نيدبعب دبع عيبب أب الو. ديب ادي ناك اذإ « لضافتلا عم

 . [١1/هن 788/8ج ؟*ه4تا١ ١ ؛ام] . ملعلا لهأ دنع لمعلا

 ابرلا نمضتملا عيبلا - 0

 0530 ك] . ءاهقفلا قافتاب أادبأ حوسفم وهف ايزلاب عقو اذإ عيبلا نإ

 ا ةقلطملا ةعجر

 اهب رمؤي نمو ء اهمكح -

 عمرا - موب - اروح - ماركو ا؟ا/كإل)

 مصر

 محرلا وذ :ر

 ةصخر

 ليلد الب ةعيرشلا صخخر بلط -
(560) 

 0 ةدر

 رفك :ر

 ةالصلا كرات ةدر -

 م15

 دمعلا لتقلا لحَتسُم ةدر -

 ْ م1

 ةشئاع ةديسلا ةءاربب كشلا -

 (١4و/4)

 مس جالو



 ةدرلا حصت نمم 55

 ءريغصلا لفطلاك . هل لقعال نم امأف . لقاع نم الإ ةدرلا حصتال

 « هبرش حابي ءاود برش وأ . ضرم وأ « مون وأ « ءامغإب هلقع لاز نمو « نونجملاو
 . فالخ ريغب ًاملسم ىقبيو « هتدر حصت الف

 هيلع نإف « ًادمع رخآ هلتقف « دترا اذإ نونجملا نأ ىلع اوعمحأ دقف « هيلعو
 . [(رذنملا نبا نع) ه41/8ي ١4 غام] . كلذ لوتقملا ءايلوأ بلط اذإ دوقلا

 ةداهشلاب ةدرلا توبث - 6

 درفناو . ةدرلا ىلع نيلدع نيدهاش ةداهش لبقت هنأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ

 . [(رذنملا نبا نع) 8//007ي 4١هام] . دوهش ةعبرأ آلإ لبقيال : لاقف ء نسحلا

 دترملا لجرلا ةبوقع - 7

 مالسإب وأ « مالسإلا هرايتخاب ارح . ًاملسم « الجر ناك نم نأ ىلع اوقفتا
 ءرسفكلا نيد ىلإ دترا مث « كلذ هغولب دعب مالسإلا ىلع ىدامت وأ ء امهيلك هيوبأ

 ىلع ىدانمتف « ةرم ةئام ًاموي نيثالث يف بيتتساو « هتدر نلعأو . هريغ وأ يباتك

 « نايفسو « رمع نع يو ًائيش الإ « همد لح هنأ . ناركس ريغ لقاع وهو , هرفك

 460/15ب 7707م 1؟الرم]. لعقي الوع ًادبأ باتتْسُي هنأ . ىعخنلا ميهاربإو

 1١17١ /11ف 7701/8 17/4ش 160 - 164/هت 771941 4هام ؛8/١2ي

 . |(ديعلا قيقد نبا نع)

 ةبوقعلا ذيفنت لبق دترملاب لعفي ام - 07

 ام الإ « ماعطلا نيبو « دترملا نيب لاحي هنأ ىلع ًاعيمج نوملسملا عمجأ

 ىتح « هللا ضرأ يف فرصتلاو « شيعلا ةعس نيبو هنيب لاحي هنأو . هسفنب موقي

 لأس ول هنأو ؛ ىلاعت هللا مكح يضميف « كلذ ىبأي وأ « ىلاعت هللا نيد عجاري

 ىلإ هبيجيال مامإلا نأ « مالسإلا راد يف انمآ ًادترم ميقي نأ ىلع هنمؤي نأ مامإلا

 . [787/9ط] . لأيس ام هيطعي الو ء كلذ

 - جالا -



 ْ ١ ةبوقعلاب ةأرملاو «لجرلا ةاواسم - 4
 ْ اركي يبأ لوق وهو ءاسنلاو لاجرلا نيب ةدرلاب لتقلا بوجو يف قرفال

 ه40/8ي] . "اعامجإ ناكف .رسكتي ملف  ةياحصلا نمو يلعو
 0 778/17ف

 ةبوقعلاب رحلاو دبعلا ةاواسم - 4

 .رمحلاوا دبعلا نيب ةدرلاب لتقلا يف قرفال هنأ ىلع عامجإلا دقعتا
 ..[(نيتلا نبا نع) 17/١71١ف]

 درا لتق ىلوتي نم -
 ةماع لون وهو « ًادبع مأ «ًارح دترملا ناكأ ءاوس : مامإلا هالوتي دتْرلا لتق

 . دسترملا هدسبع لستق ديسلل نأ نيهجولا دحأ يف يعفاشلا الإ« مللعلا لهأ'
 . |: /8ي]

 ةدرلاب مكحلا لبق دترملا لتق - ١

 ا ة/هجإ. ًاعامجإ دوقلا هيلعق ءهتدرب مكحلا لبق دترملا لتق نم

 ةدرلا لهأ لاتق -

 ةدرلا لهأ لاتق ىلع قافتالا

 يبأ ىلع ةباحصلا ةراشإل . ْنييبرحلا لاق نم ىلوأ نيدترملا لاتق نإو
 اتي ١ ة/هج ١١١8١ 175رم] مهتراشإ ركني ملو « كلذب « ركب

 ش دترملا يبس تكلل

 (ىضعبلا نع) راق "بشمال دهرا نأ ىلع ارعمجأ
 40/7١ 1١[.

 8: . [(ديعلا قيقد نبا نع) 17؟/12فإ“. فالخ ةدرلاب ةآرملا لتق يف
 نيديرحلاك « مهؤاسنو « مهيرارذ تيبسم ؛ مهيب رفظو ؛ ةكوش نيدترملا تتبف ىتم : : ىيحي ؛مامإلا لاق "

 1 .[1428/هج] .رظن هيفو : تلق - ركني ملو ءركب وبأ لعف امك
 لحقت مو « تقرتساو « تيبس برحلا ضرأب تق اذإ ةدتزلا نإ ولقي باحصأو ةفينح بو

 ماك“ م|. ةيمشاه اهنأ ولو

 5” دهولبل س |



 نيدترملا نم صاصقلا - 4

 . نيملسملا ىلتقل ةدرلا لهأ نيمضت مدع ىلع ةباحصلا تعمجأ

 . [14307/هجإ]

 دترملا نم ةيزجلا ذيخأ -

(804) 
 دترملا لام ريصم - 6

 . ةدرلاب هلاومأل دترملا كلم لوزيال هنأ ىلع عامجإلا

 « مالسإلا ىلإ عجرأ ءاوس « نيملسملا لام تيبلف « هلام نم هب َرفَظ ام امأ ْ
 هلام نم هب رفظي ملام لكو . برحلا رادب قحل وأ « ًادترم لت وأ« ًادترم تام مأ

 ؛ هلوهف « مالسإلا ىلإ عجر نإف «رافكلا نم هتئرولف « ًادترم تام وأ « لتق ىتح
 44١م« « عامجإلا بجوُم هلك اذكهو . ًاملسم تام نإ نيملسملا نم هتئرول وأ

 7١ 438[ ٠ 5/هج (رذنملا نبا نع) ه4 5/8ي ؟10//مط 1745م

 دترملا ثرإ-

 هيض

 دترمل ةاكزلا عفد -

 (داوه)

 ةدابعلا يف ةدرلا رثأ -

 . [18/7ع] . عامجإلاب تادابعلا ٌطبَحُت توملاب ةلصتملا ةدرلا نإ

 ١ موصلا دسفت ةدرلا -

5 

 دترملا جح - 17

 . [141/9ج] . ًاقافتا جحلا ىلع بقاعي دترملا

 حاكنلا يف ةدرلا رثأ -

(45315) 

 - عا



 دترملا ةحيبذ لكأ - اك

 ٠ . [(ضعبلا نع) ١7١7م] . '"ًاعامجإ ةتحيبذ لكؤت ال دترملا نإ

 آ ْ مالسإلا ىلع دترملا هاركإ - 4
 : مالسإلا ىلإ عجري ىتح هنيد نع دترملا هاركإ ىلع ةعمجم ةمألا

 . [؟5١قم]

 دترملا ةباتتسا - 6

 44١ام]. لتق ءبتي مل نإف « دترملا ةباتتسا ىلع ةباحصلا عامجإ نإ
 ا : (راصقلا نبا نع) 7١/775ف (راصقلا نبا نع) 1؟/8ش "511-719

 . [(راصقلا نبا نع) ١9 هرثالث 7٠١097 - ؟١”/هج

 قي دنزلا ةباتتسا - 0

 .”قيدنزلا ريغك « باتتسي ةقدنزلا رهظأ اذإ قيدنزلا نأ ىلع اوعمجأ
 ْ . [ةلدمك]

 | ٠ ” . ”دقرملا ةبوت- 7
 لاقو . . هيلع ءيشاالو « دترملا ةبوت ىلاعت هللا لوبق يف ةمأآلا نيب فالخال

 44/8: عامجإلا فالخ وهو . ةثالثلا دعب دترملا ةبوت لبقتال : دمحأ

 . [4"/هج و110 159م١1ام

 ابحاص ىمسيال دترملا -

(54) 

 ةلاسر

 م
)0 1 1 

 1[ ١0١م]. باص نيد ىلإ دترا نإ هتحيبذ لكآ ءاهقفلا ضعب نع '

 مه عال -



0 
 ةوشر

 اهمكحو ٠ ةوشرلا ديدحت - 117+

 هل ملظيل وأ« ةيالو ىلويل وأ« لطابب هل مكحيِل ءرملا هاطعأ ام يه ةوشرلا

 . هيلع قفتم اذهو . ناسنإ

 5754/4ن ه؟/4ج ١١57/1١يهدرم 775١م]. عامجإلاب مارح يهو

 . [(يدهملاو « نالسر نبا نع)

 يشترملاو . يشارلا ىلع مثإلا - ١4

 . [5١”5م]. هيلع قفتم قفتم اذهو « ذخآلاو : يطْمْلا ىلع عقي ةوشرلا مثإ

 هعف دي امل يشارلا ةيكلم - (رركم) 4

 قفتم اذهو « هاطعأ يذلا هبحاص كلم ىلع قاب ي ىشارلا هعفدي يذلا لاملا

 . [1575م] . هيلع

 ةوشرلا عفدل رارطضالا - ١1١76

 « يطعملل حابُم كلذف « مْلَظلا هسفن نع عفديل « اشرف « هقح نم َمنُم نم ش

 . [575١م] . هيلع قفتم اذهو . مثآف ء ذخآلا امأو |

 عاضر
 عاضرلا ةفص - 5

 « تاعضر رشع ًايبص تعضرأ اذإ  ىركس ريغ ؛ يح ةأرما نأ ىلع اوقفتا

 لبق رشعلا تمت « اهنم نيتعضر لك نيب اميف عاضرلا كرت قارتفاو 'تاقرفتم
 ءاهييدث نم هيفي هّصتمي ًاعاضر « هتدالو نيح نم نييرمَف نيلوَح يبصلا متي نأ '

 . هنم لسانت نم ىلعو « هيلع مارح تدلو ام ءطوو ءاهؤطوو  اهنبا وهف

 « مئاصلا رطفي ام هنم مرحي «هريثكو « عاضرلا ليلق نأ ىلع اوعمجا نيملسملا نأ دعسأ نب ثيللا معز ("

 تاعضر سمخ الإ مرحي ال هنأ ثيللا نع ميقلا نبا ىكحو . دمحأ مامإلا نع ةياور وهو

 عامجإلا ملاعلا يكحي نآ دعبلا للك دعبي هنإف « عامجإلا ةياكح نم ثيللا نع يورملا يف رظنيف

 . |؟الالها - ؟ا/ه١ك 1 50/4ي 717/1ننإ . اهفلاخيو ةلاسم يف

 - عالمه -



 يلع هيفي نم هيت « ءانإ ف اهنبأ بلحت نا ةارملل نأ يف فالخالو

 ا , 1317/8 الى17 1640م "الرم]
 ا هرثأ جتني يذلا بيلحلا - 37

 ٍْ نم ةسئابقو« علب ريغوأ: غلا رم لك نبل مْرحُم هنأ ىلع اوقفتا

 ْ ٠ لماح ريغ وأ ًالماح , نكي ملوأ جوز اهل ناك ««صضيحلا

 1 , ًاعامجإ ميرحتلا يضتقي قي « هريغي مل اب بوشملاو . صلاخلا بيلجلا نإو

 ْ : هريغ لعفي مأ , هسفنب لفطلا هعضر

 ١ مكح الف « ةفيظع ةكرب وأ «رهتك «ارهاظ ابلغ بئاشلا هبلخ نإ
 . اغامجإ هل

 . ملعلا لمأ لوق يف عاضرلا ةمرَح رشنيال هنإف ٠ ةيمذآلا ريغ نبل امأو
 1 امنع /اج (رذنملا نبا نع) ١ 1435/8ي 79/5بىام]

 ' لجرلل بيلحلا - 4

 : ملل هلاحب لوألا نبل يقبو «رخآ تجوزتف « نبل اهنم هلو ء هتجوز قلط نم
 ْ ٠ يناشلا نم تلمحأ ءاوس . لوالل نيا« يناثلا نم دلت ماو « صقني ملو؛ هزي

 ١ . فالخخ هيف ملعيالو « لمحت مل مأ

 طفح نم لكك عمجأ هبلعو  ةماخ هل ألاف « يناثلا نم تدلو إف

 ٍ : . ملعلا هنع

 « انج وزتف « تدتعاف : تقتلط مش « تاعضر ثالن ًالفط تعضرأولو

 .:"'اقافنا اهل ًادبا راص ىزسخأ اثالث لفطلا كلذ تعضرأف « تعضوف , تقلعف
 1 [0/ج (رذنملا نبا نع) 8/١15ي مكام]
 :ةأرملا ةداهشب عاضرلا توبث -

 (مث01(
 3 1 مس ممم

 01595) . تاعضرلا ددع تويثب 'لوقي نم دنع نيلجرلل أئبا سيلو 0

 دال



 ةداهشلا يف بيلحلا ةفصب حيرصتلا - 4

 ىتح « فكي مل ةدهاشلا نئارقلا ىلع دهاشلا دهش ول هنأ ىلع عامجإلا ْ

 . 57٠١| /؟ج] . هوحنو « امرحم اعاضر : لوقي

 عاضرلا رثأ -

 عاقيإهب دصُق وأ «رارض عاضر سيل يذلا عاضرلا نأ ىلع اوقفتا
 . بسنلا نم مرحي ام هنم مرحي . ميرحتلا

 عيضرلا نيب عاضرلا ة ةمرح توبث ىلع ةمألا تعمجأ دقف . هيلعو

 ءاهيلإرظنلا هل لحيالو  ًادبأ اهخاكن هيلع مرحي اهنبا ريصي هنأو « ةعضرملاو

 « ثراوتلا نم ةمومألا ماكحأ هيلع بترتيالو . اهعم ةرفاسملاو ء اهب ةولخلاو

 سيلو « اهنع صاصقلا طاقسإو « ةداهشلاو , كلملاب قتعلاو « قافنالا بوجوو
 . ماكحألا هذه يف نييبنجألاك امهف « ةلقاعلا نم عيضرلا

 نيبو « عيضرلا دالوأو . ةعضرملا نيب ةمرحلا راشتنا ىلع اوعمجأ دقو

 . بسنلا نم اهدلوك كلذ يف هنأو « ةعضرملا دالوأو عيضرلا

 ءاهتاهمأو ء ةعضرملا تاوخأو « عيضرلا نيب ةمرحلا راشتنا يف فالخ الو

 تاهمأ هيلع تمرحو ؛ هتامع نهنأل . هنم لمح نم هتعضرأ يتلا جوز تاوخأو

 اهل ثدح نبلب هتأرما تعضرأ نم لجرلا ىلع مرحو « هتادج نهنأل « جوزلا
 . هيف فالخال هلك اذهو « هتانب نم اهنأل هنم لمح نم

 « ةدالولا نم ةجوزلا مأ ةلزنمم ةعاضرلا نم ةجوزلا مأ نأ ىلع اوقفتا دقو 1

 ميرحتلا يف كلذ لكو « قرفالو « ةدالولا نم اهتنباك ةعاضرأ نم اهتنبا نأو

 . طقفةصاخ :

 وأ ء ناك ًابيرق . عاضرلا نم هتانب ءاتبأو « هئانبأ جاوزأ لجرلا ىلع مرحيو

 . ملعي هيف فالح الو , دقعلا درجمب ًاديعب |

 يق ءاوس « ًاديعب وأ ؛ ًابيرق ١ عاضرلا نم ٠ بألا تاجوز لجرلا ىلع مرحيو

 نيب هيف سيلو , دعب وأ « برق « همأل هدجو « هيبأل هذج ةأرما وأ « هيبأ ةأرما اذه

 . فالح .ملعلا لهأ

 < مالا -



 'نب ديعسو  جيدخ نب عفارو « ريبزلا نباو . ةشئاعو  رمع نبا لاقو
 وبأو يبعشلاو ٠ يعخنلاو  ءاطعو . نمحرلا دبع نب ةملس وبأو , بيسملا

 ١ لجرلا نيب تبثتال عاضرلا ةمرح نإ : رهاظلا لهأو «٠ ةيلع نباو « سايإو ٠ ةبالق
 دالوأ ريصيالو . هل ًادلو ريصيال يأ . عيضرلا نيبو « هيلإ نيللا كلذ بوسنملا
 ' هتاؤخأو « عيضرلا مامعأ لجرلا ةوخإ نوكي الو« هتاوحخأو عيضرلل ةوخنإ لجرلا
 أ ما: الهام 1857م ”الرم] . "'لجرلا ذالوأ دالوأ عيضرلا دالوأ نوكيالو « هتامع
 : نع) :١140070 54/17ي ؟4/5ب 115/9ف 71/5ش 4/4١1تا109/8ط
 ا . [ماد/كن 157 كت (رذنملا نيا

 حاكنلا يف عاضرلا رثأ -

 (ةقككز

 يرستلا يف عاضرلا رثأ -

 1 لكل

 | ناعللاو انزلا نبل نم عاضرلا رثأ -
 . ىلع ٌمْرَحُم ,ناعللاب دلولل يفانلا وأ « ينازلا نبل نم عضترملا لفطلا نإ

 نومرحي نيذلا اهبراقأو « اهدالوأ عيمج مرحي كلذكو« اهيلإ بوسنمو ةعضرم ا

 ّْ . عيمجلا لوق وهو « عضترملا اذه ىلع . اهدالوأ ىلع

 ؛ . [148/8ي] . فالخ ريغب نعالملا ىلع مرحت اهنإف « ًاتنب عضترملا ناك نإو
 1 0 عاضرلا اهيف رثؤي يتلا نسلا -

 ' « ةباحضلا رئاس لوق هيلعو , نيتنس نود هل ننم تبثت عاضرلا ةمرح
 ا عاضرب عابضرلا ةمرح تبث : تلاقف . ةشئاع الإ ءراصمألا ءاملعو نيعباتلاو
 ةفرحلا تبفت : ةفيدح وبأ لاقو . دواد لاق هبو « لفطلا عاضرب تبثت امك « غلابلا

 : نإ : اولاقف ننيمؤلا تاهمآو نورقاوتم ةباحصلاو « تتفتسا دق ةملس يبأ تنب بنيز نآ يعفاشلا جرخأ 9
 1 . لجرلا ليق نم ائيش مرحيال عاضرلا

 | ىوعد حلصيالو ٠ صنلا ضراعيال نيعباتلاو ةباحصلا ضعب نم داههتجالا نآب بيجآ دقو
 ايناثو , مدهنم نيدهتجملا لك تغلب ةعقاولا هذه نآ عن الوأ اتنإ : لوقن انآل ؛ نيقابلا توكسل عامجإلا
 : . [536 - 18/5ن] . ىضرلا ليلد نوكيال ةيداهتجالا لئاسملا يف توكسلا نأ

 م عاخ-



 : كلام نع ةياور يفو « نينس ثالث :رفز لاقو ء فصنو ناتنس هل نم عاضرإب

 , [75/1ب 4/5١7ش[ مايأو ناتنس هل

 عاضرلاب فلكملا - 1

  لاملا ىلع رداقلا « هيلع روجحملا ريغ , لقاعلا « غلابلا «رحلا نأ ىلع اوقفتا

 نكي ملو « نيل همأل نكي ملوأ « مأ عيضرلل نكي مل نإ هدلو عاضرب مايقلا هيلع
 . ["ةرم] . لام عيضرلل

 عاضرإلا ىلع ةقلطملا لمح - 4

 لبقيال نأ الإ « عاضرإلا ىلع نئابلا ةقلطملا ربجتال هنأ ىلع عامجإلا

 67/5بإ . عاضرلا ةرجإ جوزلا ىلعو عاضرألا اهيلعف . اهريغ يدش دلولا

 . [578/7ج (لاطب نبا نع) 8١4//1ف قفل

 عضرملا راجئتسا - 80

 راجئتسا لجرلل زوجيال هنأو , عضرملا راجثتسا زاوج ىلع ملعلا لهأ عمجأ

 . فالخ ريغب هبراقأ رئاس كلذكو ءهدلو عاضرل هتنباو  هتحخأو ؛ هتمأ

 . ةهاركلا عم « ةقسافلا ةعضرملا راجثتسا زاوج ىلع عامجإلا نإو

 رجأتسملا ىلع سيل . اهيلع اهتقفنو « اهتوسكو . اهماعط نأ ىلع اوعمخأو
 . ءيش هنم

 . زئاج كلذ نأ , ًافورعم ناك نإ هيلع كلذ تطرتشا نإ اهنأ ىلع اوعمجأو

 ٠ [175/8ج ااكام 41095 21//هي]

 عضرملا ةأقاكم -

 ىضق دقف « ةمأ وأ « ًادبع هتعضرأ يتلا ةأرملا بَعَو نم نأ ىلع اوقفتا

 . ["ةرم] . اهمامذ

 موصلاب عضرملا فيلكت -
 (؟هدم)

 -#غا064-



 يبقر

 مشاه ينبل يبقرلا -
)5( 

 قيقر
 قّثع ؛ بتاكم «ريبدت ؛ دلو مأ :

 ريسألا قاقرتسا -

 (؟هو)
 ةيرحلا ئلع قرلا ءورط - 7

 . ًاعامجإ قزلا اهيلع أرطيال ةيرحلا نإ

 5 « هيلع ردق مث« برحلا رادب قحلو « دترا مث ملسم دبع قتع قتعأ اذإف
 16 5 / كج ًاعامجإ قرتسي

 ' ' .دبع هنأب رحلا رارقإ - 8
 , ىلعو رمع ىضق كلذبو « دبع هنإف ةيدوبعلاب هسفن ىلع رح ا رقأ اذإ

 1 ١[ هام ضرَتعَم مهنم كلذ يف امهضرتعيالو . ةباحصلا ةرضحب
 هيبأل ال هديسل قيقرلا -

 نإق دلاو امهل  ًادبع وأ ء ةمأ كلم نم نأ ىلع نقيتملا عامجإلا حص
 154 10/5ج ام 1 دلال آل امهكلام امهكلم

  ةمآلا نبا كلم - 4٠

 .. يلا كلام سيلو ؛ مآل كلم نمل كلم ملا دلو نأ ىلع اوقفتا
 ديسملإ كلم وه , ىنز وأ.« جاوز نسم ةمآلا دلو نأ ىلع اوقفتا دقف هيلعو

 « نابمثعو ءرمع ءاضق اذهو , مهمأ ديسل قيقر ةقحتسملا ةمآلا دالوأ:نإو . ةمألا
 يلع نع ةطقاس ةياور الإ « ةباحصلا نم فلاخم كلذ يف مهل فرعيالو « يلعو
 : لاق هل اهنأ ةّيبلا لجر راق مث« ًادالوأ هني تدلوف «ةيراج يرتش دا لجر يف
 .[اههكم ههرم] . ناهو زع امب هعاب يذلا ف اهدلو هيلع مقيو ؛ هيلع در

 دهم



 قيقرلا دلو ٌةَيرَح -
 (؟195)

 ةاكزلا نم قيقرلا ريرحت -
 م

 كلملا يف نيتخألا نيب عمجلا- 01

 1ه4ا/م] . فالخ الب لالح زئاج نيميلا كلم يف نيتخألا نيب عمجلا

 . [176/57ح الهام 4ا///ي

 هديس ىلع دبعلا تح -14*

 يش يأ. لكأي امم مهمعطأو ء« سبلي امم هقيقر اسك نم نأ ىلع اوقفتا

 دقف « قح ريغب بسالو « برضالو . مطلالو . نوقيطي الام مهفلكي ملو . ناك
 . [411777- ١١4ا/١ك ه١رمإ . هيلع ام ىدأ

 ديسلاو دبعلا نيب ةادانملا - 114* .
 ديعلل زوجيالو . يتمأ هذه وأ ؛ يدبع اذه : هقيقرل ديسلا لوقي نأ زوجيال

 ملعيالو « ةريره يبأ ىوتف وهو « يالوم وأ « يتبر وأ « يبر اذه : هديسل لوقي نأ

 . ةباحصلا نم فلاخم هل :

 . [1714/6ف ١7١+م] . ًاهيزنت هوركم اذه نأ ىلع ءاملعلا قفتا دقو

 دبعلا ةقفن مكح - 414

 نابستكي ةّعنص امهل نكي مل اذإ ء ةمألاو , دبعلا ةقفن نأ ىلع اوقفتا

 م١رم] . امهلاومأ يف . قمحألاو « ريغصلا ديسلا مزلي كلذ نأ ىلع اوقفتاو
 . |(هريغو «١ يدهملا نع) ؟//ن 7387 23287 /8ح ةا؟9/8ي

(412) 

 دبعلا ةقفن هلمشت اه - 6

 لكأي امم هتوسكو « قيقرلا ماعطإ بجي هنأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ
 . نوسبليو « هلاثمأ

 - مؤ -



 هيلعو « سبلي امم هسبلي نأو « لكأي امم هدبع معطي نأ: ديسلل بحتسيو
 . "عامجإلاب بجاوب سيل كلذ نأ الإ . نيملسملا عامجإ

 ْ نب نع) 4078/4ف] . هتمأو , هدبع نكسي نأ ديسلا ملي هنأ ىلع اوقفتاو
 : . [(يدهلاو رشا نبا نع) * . ؟/ا0/ن 587/؟- ١ 44/87/ش م١ رم (رذنملا

 قافنإلا مدعل قيقرلا عيب - 7

 اننيفللا قافتالاب هعيب ىلع َربِجَأ قيقرلا ىلع قافنإلاب رسعأ نم

 قيقرلا برض ءارج - 117

 هترافكف ٠ كلذ وحن وأ « هبرض وأ « هكولم مطل نم نأ ىلع نوملسملا عمجأ
 ٍ مشإ ةلزإو هن ةراقك ءاجر بودننم وه امثو«ًابجاو اذه سيلو « هقتعي نأ

 ىلع ديعلا قتعي : : حربملا برضلا يف ثيللاو « هباحضأو « كلام لاقو . هملظ

 1ا//7/ش] هلعف ىلع ناطلسلا هبقاعيو ءهلدهؤالو نوكيو « كلذب هديس

 . [(يوونلاو ء. ضايع نع) 84/5ن (ضايع نع)

 0 .  لمعلاب دبعلا فيلكت -

 ٠ الام لمعلا نم هدبع ديسلا فلكي نأ زوجيال هنأ ىلع ءاملعلا عمجأ
 ا .[ النحال الا م11 /87/شإ هقيطي

 ةيراجلا ةمدخ ةبه - 6

 فالس الب ةصاخ ةمدنحلا هل بهو دقق « ةيراجلا هذه كمدخأ : لاق نم
 . [(لاطب نبا نع) 188/5ف] . ملعي

 ةدبع لامب ديسلا قحس- 5

 نيم لاما نم هديب ام هدبع نم عزتني نأ ديسلل نأ ىلع ةمآلا عامجإ

 : هبسك ريغ نمو ؛ هبسك

 . ًارانيد هيطعيو , نيرانيد هدبع نم ذخأي نأ ديسلل نأ ىلع اوعمجأ ذقو

 «ةفيشي او ةمقلولو « لكاس ام هممطي نو  ائيشولو « سبلي ام هدبع سكي نأ ديسلا ىلع ضرف ("
 ءرسيلا يسيأو رف يبأو « قيدصلا ركب يبآ لوق اذهو ء هلثم معطبو ع ىسكي ام لثم فورعلاب هرسكيو
 107٠| 4م] . الصآ ةباحصلا نم مهل فلاعنم الو



 . نيفلتخم امّهانيد ناك نإو هديسل دبعلا لام نأ ىلع اوقفتاو

 . ثاريملا قيرطبال قرلاب هديسل هلامف « تام اذإ , ملسملا ريغ دبعلا نإو

 نبا نع) 175/1؟فالا ؛م 156 034 1 كرم 5ع - "4١1ه - 5١ ١هكأ]

 .[4/١19جح ٠١ هام (لاطب

 هعيب دبعلا بلط -05

 . ["4417ك] . عامجإلاب كلذ همزلي مل هعيبي نأ هديس دبعلا لأس ول

 هؤارشو قيقرلا عيب - 67

 . عامجإلاب زئاج قيقرلا عيب نإ

 451/5ش]. عامجإلاب هيلع قتعيال نم يرتشي نأ ناسنإلل نإو

 .[07١1/ح

 (مك9)

 هتراجإ يف دبعلا عيب رثأ - 16

 . ةرورض ريغل هل ديسلا عيبب خسفنتال دبعلا ةراجإ نأ ىلع عامجإلا

 . [4/١1ح] . عامجإلاب خسفلا هلق ء بجاو نيدل هنمث ىلإ جاتحا اذإ امأ

 لماحلا ةمآلا عيب -

 . [١/1١٠ف]. عامجإلاب مارح اهلمح لاح يف ةمآلا عيب

 اهؤطو مرحي يتلا ةمألا عيب - 6

 « نبالا ىلع ٌمرحَت اهنإف ء اهتطو بألا ناك ةيراج ثرو يذلا نبالا نإ

 . [4ال5 - اه /6ش] . عامجإلاب اهعيب هل لحُيو

 ينازلا قيقرلا عيب - 6

 . نيينازلا . ةمألا وأ ءدبعلا عيب بوجو مدع ىلع فلسلا عمجأ

 1١7/0

 - عمال -



 عيبملا قيقرلا ميلست ةيفيك - ٠161

 نام ىلع مدأ يب نم هميلست بجو نم ميلست ذأ ىلع عيمجاعامجإ
 رغب هيلإ هملسي نأب « ءارش وأ « عيبب هل كلذ بجو نم ىلإ هميلست هيلع بجو
 وأ“ لوسر وأ« هل ليكو كلذك هيلإ هملسي وأ هدي هلانت ثيحب « عنام الو « عفاد
 : | - 5/5 هيلإ هسفن ملسي وأ ؛ عربتم بيرغ

 هعبب يف دبعلا بايث لوخد - 4

 لوق وهو يملا الإ عبلا يف هبيث نم ءيش لعخدي الف ًاقيق عب نم
 . [(يدرواملا: نع) 307/5/هنإ . ءاهقفلا عيمج

 : هغيب نيح دبعلا لام - 4

 .ءاصهلام يرتشملا طرتساو « لام امهلو « ةمألاو دبعلا عيب نأ ىلع اوقفت
 ين ابر هيف عقي ام نككي ملو يرتسشملاو عئابلا دنع ردقلا فورعم لاملا ناكو

 أ .رئاج كلذف . عيبلا

 انم اشاح « عئابلل لاملا نأ ىلع اوقفتا دقف « كلذ يرتشملا طرتشي مل نإف
 مهرم] دوجوم هيف فالخلاف « ةيراخبا هب تنير امو سابللا نم قيقرلا ىلع

 1 ايف ىف

 اهتنباو مألا نيب عيبلاب قيرفتلا -

 . غولبلا لبق اهدلوو ةدلاولا نيب عيبلا يف .قيرفتلا عنم ىلع اوقفتا

 قيرفتلا زاج « هسفنب ةدلاولا نع ينغتسي حبصأ وأ ء دلولا غلب نإف
 مامإلا نع )1359 151/6ن اال حتا اما بإ. عامجإلاب

 ْ . [(هريغو « ىيحي
 همراحمو قيقرلا نيب قيرفتلا -

 ؛ نيغلاب مهلك اوناك اذإ ةمرملا ماحرالا نيب قيرفتل زوج ىلع اوقفا

 00 . [ة؟رمإ ىنمز ريغ « ءاحضأ ؛ ءالقع

 -4مع-ا



 ريغلا قيقر عيب - 7

 . عامجإلاب مارح ديسلا رمأ ريغب قيقرلا عيب

 . كلذ لهجي وهو , دلو مأو « ةربدم ولو  ةبوصغم ةمأ ىرتشا نمو
 . اقافتا بسنلا هقحلي رورغملا ذإ . اعامجإ رح دلولاف , اهئطوف

 ةمألا نمشب عئابلا ىلع عجري وهو « ًاقافتا دلولا ةميق يرتشملا ىلعو
 . [180/4ح 1174] . ًاعامجإ

 ملسملا ريغ قيقر ملسملا ءارش -
 )قكة١(

 مهريغل نيملسملا قيقر عيب - 6

 « ًارفاك مأ « ًاملسم قيقرلا ناك «رفاكل نيملسملا قيقر نم ءيش عيب زوجيال

 . [؟08/5ي] . ًاعامجإ ناكف ,ركني ملو « رمع لوق وهو
 (ه53)

 ملسملا قيقرلا رفاكلا كلم - 4

 . ملسملا قيقرلا رفاكلا كلم ريرقت مدع ىلع نيملسملا عامجإ نإ

 ؛ مهعيب بجو اوملسأ نإ رفاكلا قيقر نأ ىلع اوعمجأ دقف « كلذ ىلعو

 . هيلإ نمشلا عفدو

 « حاكتلابالو . كلملاب هل لحتال ذإ « ةنمؤملا هتمأ ءطو نم ملسملا ريغ عنميو

 . 4١73/4[ نكقق/4 حج /1١ كل ام 4717/8 ك 799/9 ع]. عامجإلا هيلعو

 ةمألا ضارقتسا - 6

 . [12/4ط] . زوجيال ءامإلا ضارقتسا نأ ىلع اوعمجأ

 هيدلاو دحأ قيقرلا نبا عبتي ىتم -

 (ملوك - )96 ١

 -8غ88-



 هلصأ قيقرلا نبا عبتيال ىتم -

  ديسلا هلخدي نأ الإ ةيصولا يف لخديال هب ىضوملا دبعلا نبا نإ

 ١ . هيبأب ىصوأ امك هب يصويو

 ؛ طرشلاب الإ نهرلا يف هتيرس نم هدلو لخذيال نوهرملا دبعلا كلذكو

 | ك]. هيف فالخال هلك اذهو

 0 هتزاجإ يف دبعلا توم رثأ - 553

 .|01/6حإ هلادبإ هديس مزليال ء« تام نإ ءريجألا دبعلا نأ ىلع عامجإلا

 : مالسإلاب قيقرلا فيلكت -

(541) ْ 

 ةالصلاب قيقرلا فيلكت -

 (م16ه- 06

 ةالصلا يف قيقرلا ةماقإ -

(418) 

 قيقرلا ىلع موصلا بوجو -
 : (؟هالك)

 قيقرلا جح -

 (ةك#)

 عتمتملاو نراقلا قيقرلا ىلع ام -

 (ة5م8 - 580)

 رطفلا ةاكزب قيقرلا فيلكت -
(59 1844-18 -1845) 

 ١١ قيقرلا ىلع ةيزجال -

 (مهك)

 -4م5-



 ةفالنلا قيقرلا يلوت -

(13507) 

 دبعلا نامأ -

(481) 

 هديسل دبعلا ةداهش - .

(174) 

 ىنزلاب قيقرلا ةداهش -
 )1١49(

 قيفرلا ةحيبذ -

 هك - ؤ9)

 كلمتلل قيقرلا ةيلهأ - 4

 ملعلا لهأ ةماع لوق وهو  هديس هُكّلمُي مل اذإ ًائيش كلميال دبعلا نإ

 . [155/4ي] . كلمي : ةيرهاظلا لاقو

 قيقرلل ةاكزلا عفد 2

 (ااو1

 ءيفلا يف دبعلا قح - 1554

 . [400/5ي] . ملعلا لهأ نيب ملعي فال الب ءيفلا يف هل قحال دبعلا

 هتيدهو . دبعلا ةقدص - 60

 [١؟94م] . مهنم فالخ الب ةباحصلا لوقب ةزئاج . هتيدهو . دبعلا ةقدص

 قيقرلا ةيصو - 8

 . "ديسلا اهزجي ملام ةزئاج ريغ دبعلا ةيصو نأ ىلع اوقفتا

 ...19!ةرمإ . عمجإ هنا ىلع مطقيال ا"
 - عمال -



 .ى

 تنص« تامو « قتُمف»« ةيصو نالفل يلام ثلثف تف ىتم : لاق نإو

 مهربش نع رمال د يو دمحمو : فسوي أو دما لوق يف هتيصو

 1 م //هج 157/5ي ١١ ةرم] هفالخ

 قيقرلا ثاريم - اظ5م/؟

 ' يف , نسجلاو  دوعسم نبا لاقو ثرويالو ؛ ثريال ٍقيقرلا نأ ىلع اوقفتا
 نع يكحو . ثريو « قّمعي مث. هسلام نم ىَرتشي ؛ ًاكولم أبأ كرتو تام لجر
 . هديسل هثروام نوكيو « ثري دبعلا نأ سواط

 1 ملو.أّيح اهديس مادام ثرتال اهنأ ىلع اوقفتا مهنإف , دلولا مأ امأو

 . |1801 1/5 1900 ك1 4:م .1١594 ةالرم] . اهقتعي

 ةزاجتلاب دبعلل نذإلا - 117

 . [/0/0ي] . ملعي فالخ ريغب ةراجتلاب هدبعل نذأي نأ ديسلل
 نوذأملا دبعلا ةعيابم - 4

 0 ةنيادلاو ةراجتلا يف هل نوذأملا « غلابلا « لقاعلا دبعلا نأ ىلع اوقفتا
 . هالؤَم هيق هل َنذأ اميف يرتشيو « عيبي نأ هلزئاج

 . عيمجلا نيب فال الب ذقان كلذ نإو

 1 منهلوق يف هفّرصت نم ءيبش ذفني مل« هل نذأ.دق هدّيس نكي مل إف.

 |7177 4ي تال - ة6/خا ١56 : حةرمإ . ًاعيمج

 نوذأملا لامب ديسلا قح - اه

 م ء/احإ عامجإلا هيلعو « نيدال ثيح نوذأملا لام عيب ديسلل زوجي

 نذإلاب دبعلا رابخإ - 5

 ١[.. 5/؟ح] . نيملسملا لمع هيلعو . لوبقم نذإلا يف دبعلا لوق

 هل نوذأملا ريغ ذبعلا ةلافك -

 عيمجلا عامجإب اهلرثأ ال هديس نذإ ريغب لفكي يذلا دبعلا ةلافك نإ

 7 /'خ]

 كايد



 دبعلا ةياتج نامض -

 عامجإب هتبقر يف هتيانج نإف , لام ىلع وأ « ناسنإ ىلع ديعلا ىنج نإ
 . "ملعلا لهأ

  هكلم هل زوجي نم ىلإ اهب هعفد ءاش نإو , اهشرأب هادف ءاش نإ هديس نإو

 ءاملع ةعامجو « يلع لوق اذه ىلعو« هتبقر نم رثكأ هتيانج نم هيلع سيلو

 . فالتخا الب ىوتفلا ةمئأو « نيعباتلا

 . ملسملا ريغ ىلإ هتيانجب ملسيال ملسملا دبعلا نأ يف ملعي فالخالو

 ةّيون يف ةيانجلا تعقوو « ةأياهم نيكيرشلا نيبو « اَكرتْشُم دبعلا ناك إو
 ةبقرب قلعت شرآلا نأل « ءاملعلا قافتاب شرألا بوجوب كلذ صتخي مل امهدحأ

 . ةكرتشم يهو ٠ دبعلا

 ول هقحتسي ام لكل بجو ؛ربدمو « بتاكمو « رح ىلع دبع ىنج ولو
 - 7/45/ 7756010 (يقهيبلا نع) 28 /87ن] عامجإلا هيلعو « درفنا

 .[71"1/هح (ينيولا نع ٠ ١) 4/5ع (ضعبلا نع ( نع) 171048 م 7/44

)1) 

 دبعلا نيمي ةراقك -

 (مغو)

 دبعلا حاكتب ديسلا نذإ - "4

 حكت نإ «هليس نذإ ريغب مكني نأ ديعلل سيل هن أ ىلع ملعلا لهأ عمجأ

 . [(رذنملا نبا نع) 041/5ي 745548 88امإ لطاب هحاكنف « هنذإ ريغب

 دبعلا ةبه-

 , [7؟540ك] . فالتخا الب هديب ام ءيش ةبه دبعلل زوحيال

 حاكنلا دبعلا بلط - 154١

 . [١441ك] . عامجإلاب كلذ همزلي مل « ينجوز : هديسل دبعلا لاق ول

 . [1؟58م] . هنع حصيالو , يلع ىوس ةباحصلا نم دحأ نع اذه ءاج ام ©"

 -غم4-



 :حاكنلاب دبعلا ةيالو -

(4164) 

 دبعلا ةرحلا حاكن -

 ١ (ةلىم98 - اهالك)

 حاكنلاب ءاسنلا نم دبعلا هعمجي ام -

 . جاكتلا يف نيتنثا قوف ءاسنلا نم ,عمجيال دبعلا نأ ىلع ةباحصلا عمجأ

 : ًايعجر ًابقالط هتجوز قّلَط اذإف « عمج ميرحت ةثلاثلا هيلع تمرح نيتنثا جوزت نإف

 - اول مالام 57 رم (ءاطع نع) 1816. ًاعيمج مهلوق يف قاب ميرحتلاف

 : 6 هالي فحل

 هتجوز رهمب دبعلا عيب - 8

 هنإف رهملا عقدي ملو ءاهب لح دو.« هالوم نذإ ريغب ةأرما دبعلا جوزت اذإ

 : . [18/7خ] . عيمجلا عامجإب رهملا ءاقل عابيال

 . دبغلا ةجوز ةقفن - 54

 ' ٠ هتجوز' ةقفن دبعلا ىلع نأ ىلع ملعلا لهأ نم هنع ظفحي نم لك عمجأ
 . |(رذنملا نبا نع) 06/75ب (رذنملا نبا نع) 115/4ي]

 , قيقرلا تاقلط ددع -

 (؟ا/عق)

 هتجوز: دبعلا ةعجارم -

 (؟ابالا)

 قيقرلا راهظ -

(85) 

 ' قيقرلا راهظ ةرافك -

 (م؛4ك)

 - عة و-



 دبعلا نيمي ةرافك -

 (م؛4)

 قيقرلا ءاليا -

(50/5) 

 يرسَتلاب قيقرلا قح - ١46

 « سابع نباو «رمع نبا لوق وهو « هديس نذإب ىرسَتي نأ ديعلل حابي
 ٠ [1/7ي 14817م] . فلاخم ةباحصلا يف امهل فرعيالو

 هديس ةمأ دبعلا ءطو -

 (11ه)

 يرستلاو حاكنلاب ةمألا قحح -

 نإ اهأطي نأ ىلعالو . اهحاكنإ ىلع اهديس ربجيال ةمألا نأ ىلع اوعمجأ

 . "حاكنإلاو ءطولا اهل هعنم لجأ نم اهعيب ىلعالو « كلذ هنم يه تبلط

 . [؟؟رم]

 ةمألا حاكن -

 (ةاول - ةقدع)

 حاكنلاب ةمألا نذإ - ١5107

 . مهعامجإب اهنذإ ريغب اهجّوري نأ ةمآلا ىّلوَمل نإ
 « ةريغص مأ « تناك ةريسبك « حاكنلا اهمزل دقف « اهنذإ ريغب هّنمأ جوز نمو

 . 15 هر/كف هكاركي ؟هالهحكإ ملعي فالح الب

 اهديس نإف حاكنإلا تبلط اذإ ةمآلا نآ هيهذم نم فورعملا صوصخملا دمحأ بهذم : ةيميت نبا لاق("

 بهذمو . دبعلا يف هبهذم كلذكو « هل لحتال نمم تناك اذإ كلذكو . اهتباجإ همزل الإو ؛ اهب عتمتسي

 نآ ىلع عامجإلا نإو .[14] . نيهجو ىلع ؟اهتباجإ همزلي لهف هل لحتال نمم تناك اذإ يعفاشلا
 . [98/5] . حاكنلا ىلع ربجت ةمآلا
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 حاكنلا يف ةمآلا يلو - 88 |

 ْ : فالخ الب اهديس اهُيلو امإو « اهجيوزت يف ةمآلا دلاول ةيالو ال
 ١ نأ ؛ اها جوزف ؛ نايدئيس نسيب تسناكك اذإ ةمألا نأ ىلع اوعمخأو

 . حيحص حاكنلا

 . افافتا ةزاجإب سيل ءاهسفنل هتمأ حاكن نع ديسلا توكس نإو

 . | 7 ؟ مح دمتي مكام ؟؟ة4هك]

 ' ةمآلا ةجوزلا ةقفن -

(406) 
 ةمألا ةدع -

 (؟914- ؟904)

 ةمآلا هتجوز رحلا ةعجارم ةفص -

 ا (اج)

 ةرافكلا بجي ةمألا ميرحت - 4

 « ميرحتلا سفنب نيمي ةرانفك هيلعف « مارح يلع تنأ : هتمأل لاق نم

 .ءيسش هيلع بترتيال وغل اذه : لاقف ءًاكلام الإ ء ءاملعلا ةماع لوقوهو

 . [(ضايع نع) ؟75؟4/5ش]

 اهحاكن يف ةمألا عيب رثأ -

 راس لوق يف مفتي اهحاكت نإف٠ ًاملسم ةجورم يهؤ ةمأآلا تعيب .اذإ

 : [9/5١1نش] . خسفنيال : لاقف سابع نبا الإ , ءاملعلا

 اهجوز اهارتشا يتلا ةمألا حاكن - 0

 . ًاعامجإ حاكنلا خسفنا اهضعب وأ .ةمألا جوزلا ىرتشا ىتم

 : |1768 ؟4517/4ك] . عامجإلاب ءاربتسا ريغ نم اهؤطو هلو

 عواد



 ةقحتسملا ةمألا حاكن - 57

 اهدالوأو « تدرو . ًاعامجإ حاكنلا لطب يرتشملا اهجوز اذإ ةقحتسملا ةمألا

 . [5977/؟ح] . عامجإلاب ةقحتسملا ىلإ

 ةمألا ةروع -

 (؟9901) ش

 قيقرلا لتق -
 معمل - مله -١ه4١)

 دبعلا حارج ةيد -

 (16ه)

 رحلاو قيقرلا نيب صاصقلا -
 م

 دبعلا فذاق دح -

(74) 

 ًدحلا بجوي امب دبعلا رارقإ - 1598

 وهو  دحلا فصن دلُج ىنزلاب ٌرَقأ نإو ء هدي تعطق ةقرسلاب ٌرَقأ اذإ دبعلا نإ
 . [154/4ي] . ًاعامجإ ناكف  ةباحصلا يف هل فلاخمالو « يلع لعف

 دو دحلا يف قرلا رثأ -

 للك - امم -ز1ا/لنو - 14١م - )1١84- 3١1754

 دترملا قيقرلا ةبوقع -

(159) 

 دبعلا قايإ -

 قابإ :َر

 -غو#-



 هيقر
 ..ةيقرلا مكح - 44

 ةغدل) ةمحلا وأ: نيعلا نم ةيقرلا زاوج يف ءاملعلا نيب فالخ ملعي ال

 ةلعلا روهظو « ءالبلاو ؛ عجولا لوزن دنع كلذو . اهلثم ناك امو « (برقعلا
 .[4' 3 ىلعأو « لضفأ مهدنع اهكرت ناك نإو : ءادلاو

 م
 ةيقرلا. يف بجي ام - 6

 : طئارش ثالث عامتجا دنع ىقرلا زاوج ىلع ءاملعلا عمجأ
 . هتافصو ؛ هئامسأب وأ « ىلاعت هللا مالكب نوكي نأ-١

 . ةمألا ءاملع دنع ءوركم وهف ىلاعت هللا ٍباتك ريغب ىقرلا امأ

 .؛هريغ نم هانعم فرعي امب وأ« يبرعلا ناسّللاب مالكلا نوكي نأ -

 8/4 ش]. ىلاعت هللا وه رثؤملا لب , اهتاذب ومال ةيقرلا نأ دقتعي نأ -
 . [40011/ك (يوونلا نع) 8 /١٠ف

 00 ةيقرلا يف ثْقْنلا -555

 ١ 4/ان ؟ه/4ش] . ةيقرلا يف قير الب فيطللا خفنلا زاوج ىلع اوعمجأ

 . [(يدرواملا نع)

 ”"زاكر
 .زاكرلا فيرعت - 651/

 : ءانعموج اذه رهاوجلا رئاسو « ةضفلاو ء بهذلا نم ضرألا يف نفد ام
 1 . ءاهقفلا دنع

 ْ ناكر مهلاومأل ةيلهاجلا لهأ نقد نأ ىلع ملعلا لما ةعامج نإو
 ا . ةيداعلا رومألا نم ناكو « مالسإلا لبق هنفد ناك اذإ . هيف نوفلتخيال

 كلم هنآل؛ « ةطقللا مكح همكحف« مالسإلا برض:نسم ناك ام امأو

 . [187/9ف ”4ام 17481ك] . كلذ يف مهنيب فالخال , ملسمل

 . [؟هرم] . هعمج نكمي ءيش ىلع زاكرلا يف اوقفتي مل"
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 زاكرلا يف بجي ام - 4

 نإ : يرصبلا نسحلا لاقو . سمخلا زاكرلا يف بجي هنأ ىلع اوعمجأ

 . ةاكزلا هيفق برعلا ضرأ يف َدَجو نإو « « سمخلا هيفق « برحلا ضرأ يف دجو

 . ًاعامجإ نؤملا جارخإ لبق سمخلا بجيو 20
 هنأل ء هيلع بجيال : يعفاشلا لاقو . عامجإلاب ملسملا ريغ ىلع بجيو

 84:87/56ع (رثنملا نبا نع) 7١5١751 11/5ي ؟4ام ١1448 ك] . ةاكز

 . [1؟7/؟ج (رذنملا نبا نع)

 زاكرلا يف لوحلا طارتشا - 6

 «لاحلا يف سمخلا جارخإ بجي لب؛« لوحلا رورم زاكرلا يف طرتشيال

 نم هنع فرعي الق؛ « لوحلا طارتشا يف يعفاشلا نع يكح امو . عامجإلا هيلعو

 . [48/4١ن ؟586/6ف (يدرواملا نع) ة1/5ع]. هباحصأ بتك نم الو ,هبتك

 هسفنب هيلع بجي ام زاكرلا دجاو عيزوت -

 (طاوبت)

 عوكر
 ةالصلا يف عوكرلا -

18 1 - 111 

 ىلاعت هللا ريغل عوكرلا -

 . [؟9١/هح] . ًاعامجإ رفك ةدابعلا ةينب ىلاعت هللا ريغل عوكرلا نإ

 ناضمر

 ناضمر رهش موص -

 موص :ر

 لمر

 لمرلا نوكي نيأ -
 (مووع -1ةنك)
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 ٍ يسهر

 هملعتو يمرلا مكح -

 . [١٠١//هح ١هالرم] . هملعتو « يمرلا ناسحتسا ىلع اوقفتا

 ْ اهلمحو ةيسرافلا سوقلاب يمرلا -

 ْ نب ركيوبأ لاقو . عامجإلاب حابم « اهلمحو ؛'ةيسرافلا سوقلاب يمرلا
 ٠.١ [448/9ي] . هتهاركب رفعج

 ةّلضانألا مكح -
 ' اهلاوحأ مي عيمج يف واستبو . يسقلا نم دحاو عزنب ةلضانْلا نأ ىلع اوقفتا

 ْ ا ةبحتسمو « ةزئاج ؛ الصأ طرش الو « لضافت الب

 يمرلاب زئافلا ةزئاج -

 ةقباسم : :ر

 ْ جحلا يف .يمرلا -
 موو ووو ووو ولو ووو وو د1

 ْش نهر
 نهرلا مكح -

 اللا نا 547/4ي] . بجاو ريغ « زئاج نهرلا نأ ىلع نوملسملا عمجأ
 : : .[1؟؟/هذ

 ٍْ 1 حيحصلا نهرلا ةفص - 6

 1 « ىَمَسُم لجأ ىلإوه يذلا ضرقلا يف« رفسلا يف نهرلا نأ ىلغ اوقفتا

 1 نيهارلا نذإب نمهترملا هضبق اذإ « ىمسُم لجأ ىلإ هنمث نوكي يذلا عيبلا يف وأ

 امم نهرلا ناكو , هل نهترملا ضبق دوهشلا نياعو ؛ هدقاعت دعبو « عيبلا مامت لبق

 . مات حيحص نهر هنإف , نهارلل ًاحيحص اكلم ناكو « هعيب زوجي

 1 597/451 - 560 رم] عامجإلاب حلا توب دعب حمصي نهرلا ذو

 .[١1١/ةح

 -اعغو5-



 نهرلاب قثوملا نيدلا ةفص -

 الإ ةيعفاشلا ىضعب هزوجي ملو . نيد لك يف حصي نهرلا نأ ئلع عامجإلا
 .[8/4١١ح] . هيف ملنسملا يف

 (1176ز

 نهارلا ةفص - 7

 ْ لهأ نمو « هنيلع روجحم ريغ نوكي نأ يغبني نهارلا نأ يف فالخ ال

 : . [158/7؟ب] .,دادسلا

 رضحلاو رفسلا يف نهرلا - 4

 ٍ . رفسلا يف نهرلا زاوج ىلع اوقفتا

 , ًادهاجم الإ, ةفاك ءاملعلا لوق يف ًاضيأ زوجي هنإف ءرضحلا يف امأ
 نبا نع) 7979/4ي 9١٠ام ؟75/١77بإ].رفسلا يف الإ زوجيال : الاقف « دوادو

 . [40/7ش (رذنملا

 ةدهعلا قيثوتل نهرلا - 4

 . [486/5ي] . عامجإلاب زوجيال ةدهعلا قيئوتل نهرلا
 ملسملا ريغ دنع حالسلا نهر - ٠

 . قافتالاب زئاج , دهع هل نم دنع وأ « ةمذلا لهأ دنع حالسلا ملسملا نهر

 نبا نع) 5١١//7ف] . قافتالاب زوجي الف « برحلا لهأ دنع هنهر امأ

 . [574/هن (نيتلا
 دوقنلا نهر - ١١

 يف اهيلع نهارلا متخف , مهارد وأ «ريناند ناك نإ نهرلا نأ ىلع اوقفتا
 . [؟١رم] . اهنهر زاج « سيكلا

 فحصملا نهر ح7

 . [١١١ام] . ملسملا هيخأ نم فحصملا نهتري نأ ملسملل نأ ىلع اوعمجأ

 م 4 ال



 ةيراعلا نهر لفل

 دنع , ةمولعم ريئاند ىلع هنهري ائيش ٠ راعتسا اذإ لجرلا نأ ىلع اوعمجأ
 نهارلا ركذي نأ يغبنيو ءزئ ءاج كلذ نأ« « لعفف مولعم تقو ىلإ « هاّمس لجر
 ىتمو. نهرلا ةدمو هسنجو ؛ هب هنهري يذلا نيدلا رادقمو نهرا مسا ريعملل

 دف « هيلع قفتللا طرشلا ريغب نيعلا نهرو « نهارلا فلاخف : كلذ نم اثيش طرش

 اهلنام 4//7ياا١امإ نهرلا ةحص مدع ىلع ملعلا لهأ عمج

 ْ هنتاي
 ١ نهرلا ضبق -ح 14

 طرش . نهارلا اهمّذق يتلا  ةنوهرملا نيعلا نهترملا ضبق نأ ىلع اوعمجأ

 هِنأ ىلع اوعمجأ دنقف , نهرلا نهترملا نضبقي نأ نع نهارلا عنتما إف
 1 . |5710 1759/5ب 1١ ةامإ . كلذ ىلع ربجيال

 لدع دنع نهرلا عضو - 6

 . مامي فالسخ الب حيحص# رثكأ وأ « لدع دنع ْنهرلا عضو طارتشا نإ

 | .["141/4ي]

 نهرلا لدعلا عيب - 5

 : ملعي فالحخ الب حيحص وحلا لولُخ دنع نهرلا لدمعلا عيب طارتشأ نإ

 .[[:54/١ي]

 نيعلا نمُث لْدَعلا نامض - 7

 مدي يف فلتف « نمشلا ضبقو « نهارلاو نهتم نذإب « نهرلا لّدعلا عاب اذ اذإ

 .[ماى8/4يإ ملعي ٌفآلخخ الب هيلع نامض الف دعت ريغ نم

 نهرلا ليدعت -

 . ًاقافتا نهرلا ليدعت حصي

 وأ . هدهر عم ًادهر نمهترما ديزي نأ نهارلل نأ ىلع اوعمجأ دف « هيلعو

 .[ل1 ام اك ًانوهر
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 نيدلا ضعب ءافوب نهرلا ةئزهت - 4

 جارخأ دارأو ,؛ لاملا ضعب ىدأف« .لامب ًائيش نهر نم نأ ىلع اوعمجأ

 نهترملا يقوي ىتح نهرلا نم ًائيش جرخيالو هل سيل كلذ نأ , نهرلا ضعب
 7121/4ي ٠١ 4/5ط 1١١١-١١١ ام]. كلذ نم نهترملا هثربي وأ ءهقح رخآ

 . [(رذنملا نبا نع)

 نهترملا قح زايتما -

 هيلع نهارلل سيلف « نهترملا هضبقو « ًانهر نهر اذإ هنأ ىلع اوعمجأ
 . هب قحأ نهترملاو . ليبس

 أ نهترملا نإف . اهب ءامرغلا بلاطو « هنويد نع نهارلا لام قاض اذإو

 . ملعي فالخ الب . ءامرغلا رئاس نم نهرلا نمشي

 تَقّلعَت « لام ىلع وأ . ناسنإ ىلع ةياتج ىنج اذإ نوهرمل دبعلا نأ الإ

 ١0 امإ. ملعي فالخ الب نبا قح ىلع ةّمْدَقَم تناكف « هتبقرب هتيانج

 ٠7517 75/4 ج١ /عط اال

 نهرلاب نهترملا عافتنا - ١

 نهترملل زوجيال ءهوحنو « عاتملاو « رادلاك « ةَنْوُم ىلإ جاتحيال يذلا نهرلا
 ؟44/4ي] : فالخ اذه يف ملعيالو . لاحب نهارلا نذإ ريغب هب عافتنالا

 .|37ل

 ةنوهرملا ةيراجلا نهترملا ءطو -

 . عامجإلاب ةنوهرملا ةيراجلا ءطو نهترملل سيل

 1774م 718/4ي] . ةمألا نيب فالحخ الب رهاع دعم وهف اهئطو نإف

 .[4/١٠٠طاللدام

 ةنوهرملا نيعلا نامض - 7/١

 هنإف « تفلت ىتح اهظفح يف طرق وأ « ةنوهرملا نيعلا يف نهترملا ىدعت اذإ

 ْ 00 .عامجإلاب نمضي
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 نم هنأ ىلع ةباحصلا عمجأ دقف ؛ نهترملا لسعف ريغب تككله نإ امأ

 . "نهارلا نامض

 .ًاعامجإ نومضم ريغ وهف دسافلا نهرلا اما « حيحصلا نهرلا يف اذه

 1 . [(صضعبلا ن نع) 1714م 504/4ي ١١؟/ةح]

 نيدلاب نهرلا كلم طرش - 4

 « هقوي مسلو , قحلا لَح ىتم هنأ نهارلا ىلع َنِهَنْلا طرش نإ ىلع اوقفتا
 دساف طرشلاف « نهارلا ىلع يذلا نيدلاب هل عي وه وأ « نيدلاب هل نهرلاق

 . خسفلا بجوي
 191/1 4/4 70/1/؟ب] . ًاعامجإ كلذب هكلمي الوهو

 ْ .نهرلل نهارلا ةيكلم - ©
 . [١؟4١م] . فالخ الب نهارلا كلم نهرلا

 ٠ نهرلاب نهارلا فرصت - 7

 هجارخإو « هتقدصو  هتبهو « نهرلا عيب نم عونم نهارلا نأ ىلع اوعمجأ

 . نهترملا قحخ نم أربي ىتح « نهترملا دي نم
 , . عيبلا لاطبإ ىلع اوعمجأ دقف , نهترملا رمأ ريغب هعاب نإف « هيلعو

 ًاقلطم ًاجارخإ ناهترالا نسم نهرلا جارخإ دار اذإ نهارلا نأ ىلع اوقفتاو

 . كلذ ,هلزجُي مل « نهرلا ضيوعت نود

 بلع هقتع ذفن . نهترملا نذإب نهارلا هقتعأف « دبع نهرلا ناك اذإ هنأ الإ
 1: [119/4> 4١5١م كارم ١55.1١ ةام] . ملعي فالخ الب لاخ لك

 (ةد9)

 هنع حصي ملف ءرصع اماف طقف رمع نباو « يلعو «رمع نع الإ ةباحنصلا نم دحأ نع اذه تاي مل
 طاقسإ هلع تاياورلا حصأ ٠ كلذ يف هنع فلتخمف « يلع امآو « هنع حضي الف ء رمع نبا امآو . كلذ

 : ةحئاج هتياصأ اميف نيمضتلا



 هتفص وأ ؛ نيدلا ردق يف فالخلا - 7

 يفوأ هب نيعلا نهر يذلا نيدلا ردق يف نهترملاو نهارلا فلتخا. اذإ

 « هنيمي عم نهارلا لوق لوقلاف « ةنيِب امهدحأل نكي ملو « ًالجؤم وأ ؛ « الاح هنوك

 . "هال :ي] فالخ ريغب اهب مكح ةنيب امهدحال ناك نإف

 نهرلا ردَق يف فالتملا - 8

 ءيشلا اذه كتنهر : لاقف  نهرلا ردق يف نهترملاو . نهارلا فلتخا اذإ

 اللب نهارلا لوق لوقلاف « ةنَّب امهدحأل نكت ملو  هعم رخآ ءيشو وه لب : لاقف

 . [5007/4ي]. ملعي فالخ
(555) 

 نهرلا ةميق يف فالخلا - 6

 مزلي يتلا لاحلا يف فلت اذإ نهرلا ةميق يف نهترملاو . نهارلا فلتخا اذإ

 الي هنيمب عم نهترملا لوق لوقلاف « نيب امهدحأل نكي ملو . هنامض نهترملا

 . ملعي فالخ

 . |8017 ,705/4ي] . فالخ ريغب اهب مكح نيب امهدحأل ناك نإف
 1 نهرلا خسف -

 . [77/4١ح] . خسافتلاب ةينهرلا نع جرخي نهرلا نأ ىلع قافتالا

 ةسياور

 ةنسار

 علل
 جورلا لاح - امو

 اهمدقب لاق دقو. عامجإلاب رفك كلذ فلاخ نمو ؛ ةقولحم حورلا نإ

 . [(هدنم نبا نع) نفهم 5١ا/لرمإ ةفوصتملاو ؛ ةضقفارلا ةالغ ضعب

 نينخلا ين حورلا خفن ءديبد مااا

 رهشأ ةعبرأ دعب الإ نوكيال نينجلا يف حورلا خفن نأ ىلع ءاملعلا قفتا

 .[1//١507فاالا /١٠ش] . هنيوكت نم

 -ه.ؤو -



 ْ حورلا ءاقب - 17+
 بذعيو نسحملا معنيف ؛ ىبسفتال ةيقاب حاورألا نأ ةنشلا لهأ بهذم نإ

 ٠ [(ضايع نع) م5-خه/8شإ. ىتفت 5 ةعدتبملا نم ةفئاط تلاقو . ءيسملا

 . حاورألا سانت - +

 داسجأ ىلإ ماسجألا نم اههجورخ دعب لقتنتال حاورألا نأ ىلع اوقفتا

 . هللا ءاش ثيح رفتست اهتكل « هبل ىرخأ

 ْ دبنع رفك وهو « خسانتلا باحصأ نم وهف , لقتنت حاورألا نأ معز نمو
 1 .[45ما1/ك رم مالسإلا لهأ عيمج

 حورلا ة ةعجر - 60

 ! هللا عجرأ اذإ ةمايقلا موي الإ 5 دمحم باحصأ نم دحأ عجريال

 نقلا مالسإلا لهأ عيمج  عامجإ هيلعو « ءازجلاو باسنحلل نيرفاكلاو « نينمؤملا
 . [١؟7كرم 4؟م] . ضفاورلا ثودح لبق

(00) : 

 ةمايقلا موي حورلا ثعب -
 (ةىحر

 حورلاو دسجلاب ةنجلا لوخد -
 (ةلم)

 جورلاو دسجلاب رانلا لوخد -
40000) ْ 

 ءاير
 ؛ ءايرلا مكح - 1/5

 .٠ [497/هح] . ءايرلا ميرحت ىلع عامجإلا نإ

 5 ١

 برش :ر

 - قولا



 يا زسلا





 ع
 عرزلا ةاكز -

 رامشثلاو عورزلا ةاكز :َر :

 عرزلا نم ةقدصلا:-

1849) 

 ةاكز

 ةاكزلا مكح - ١ا/اث/

 547 597م 597/8ع] . نيملسملا عامجإب « نكرو ضرق ةاكزلا نإ
 . [ءالكاي ؟؟١5/1ب

 ةاكزلا مكح راكنإ -

 777/١ ش]. نيملسملا عامجإب ًارفاك ناك ةاكزلا ضرف ركتأ نم
 3١١ ١[. هك (غابصلا نبا نع) 50 4/4:ف

 ةالصلا ىلع ةاكزلا ءادأ ميدقت - 9

 جارخإب أدبي نأ هل زئاج « ةالص نيح يف هتاكز جارخإ هيلع بجو نم

 . [17972] . عيمجلا دنع اهتقو يف ةالصلا يلصي مث « ةاكزلا

 ةاكزلا يعنام لاتق -

 .اهيف هللا قح اودؤي ىتح . ةباحصلا قافتاب نوُلَئاقي ةاكزلا يعنام نإ
 ل١3 ىحف ١" ؟لهع الكا يإ

 ةاكزلا ةعيبط - 5

 « ةّنّيعم ًانيع تسيل ةبجاولا ةاكزلا نأ يف ةمألا نم دحأ نيب فالخال
 . [555م] . لاملا نم ءزج لك يف ًاعاشم ًاءزجالو

 - هوه



 ةاكزلا هيف بجي ام - 7

 « بهذلا“ يهو طقف لاومألا نم فانصأ ة ةينامث يف الإ بجتال ةاكزلا نإ
 هتاضو اهزعام مسغلاو هرقل ل لبالاو "رمتلاو ؛ ريعشلاو ؛ حمقلاو ؛ ةضفلاو
 . مالسإلا لهأ نم دحأ نيب هيف فالخال اذهو . طقف

 ٍ .رقبلا مكح سيماوملا مكح نأ ىلع اوعمجأ دقو

 ' نع) 0355405 مآ ”بيبيزلا ىف ف ةاكزلا بوجو ىلع اوقفتاو
 كولو كلو 17718452-15450 908/4ه 75 1ام (يضعبلا

 ءرشنملا ن نباؤ , ديبع يبأ نع) 07/5: 4917 ١ 47/7 ؟ارم ؟87/1بب 5٠٠37
 ' (ضايع نع) 540 0518- 17/4ش هاك 8537+ 7/0 ع (ربلا دبع نباو

 . للم - 1/4 ا

 ١0744)( - اكو4)

 ةاكز هيف يذلا لاملا ةفص - 4

 ءرمع ننباو , نامثع لوق وهو ؛ هيلع رودقملا لاملا يف ةاكزلا بهجت

 ك6 31 ةباحصلا نم امهل فلاخمالو

 1 باصتلا كلم - نيت

 1 « بنهذلا وأ « قرولا نم باصنلل لجرلا كلم ةاعارم ء ءاملعلا دنع لصألا
 ش . [12819] . ضرألا ةجرخت ام وأ ؛ ةيشاملا وأ
 هيف ةاكز الام - 6

 ءفلسلا نم ةفاك ءاسملعلا لوق اذهو . قيقرلاو ليخلا يف ةاكز ال

 . 26فلخلاو

 :[8/0"1-] . اعامجإ ضرألا تجرخأ اميف ةاكزلا بيت 0
 لخمإ ةاكز بيبزلا يف نوريال « ةبيتع نب مكحلاو « يبعشلاو « احيرش نإو . ةلطاب عامجإلا ىوعد '''
 راصناالاو ؛!نيرجاهملا نم كلذ ركني ملو « قيقرلاو ؛ ليخلا نم ةقدصلا اذخآ دق نامثعو ءرمع : :اولاق (''

 : : ضرتعم مهنم ريكنلاب ضرتعي ملو « ركنم
 ' نم اوجرخي نآ اوبحأ اهلهآ نأ ىلع لب « ةقدصلا ليبس ريغ ىلع كلذ نم اذخأ امهنإ :انلق

 « تاضورفملا تاقدصلا اهيف هللا ليبس يتلا لبسلا يفو « ةنكبملاو . ةجاحلا لهال اهضعب مهلاومآ
 فرصأو , كلن مونا تاع ذل ءاهيف هولعج يتلا ليسلا يف هفرصو ؛مهنم كلذ ضيق مهامإ اوكف
 / . 1051 ؟01/ه كلذ لعفف « مهنم ههجوب

 -هضع-+



 لك يف ليخلا يف  اوبجوأ ًارفنو , ناميلس يبأ نب دامحو « :ةفينح ابأ نأ الإ

 سبيلو . مهارد ةسمخ مهرد يتئم لك نع جرخأو اهمْوق ءاش نإو « ًارانيد سرف
 . ةميقلاب ةاكزلا قيقرلا يف ذخؤت : نييفوكلا ضعب لاقو . كلذ يف ةجح مهل

 . ًاعامجإ لاغبلاو : ريمحلا ىف ةاكزلا بجت الو

 دنع نب رمع نع يورام الإ« ةفاك ملعلا لهأ لوق يف كمسلا يف ةاكز الو

 ". دحأ رمع لوقب لمعي ملو « هيف ةاكزلا بوجو نم « زيزعلا
 . ناويحلا نم جرخي اميف ةاكزال هنأ ىلع اوعمجأو

 . ًاعامجإ ربولاو « فوصلاو « ديزلاو « نبللاو . نمسلا يف ةاكزلا بجتالو
 . فالخ الب ربنعلاو . كسملاو «ؤلؤللا يف ةاكز الو

 . عامجإلاب ضورعلاو ؛راقعلا يف ةاكز الو

 . ديدحلاو ء. ساحنلا نأ ىلع اهنم دحأ نم فالخ الب ةعمجم ةمألا نإو
 . ترثك نإو « اهنايعأ يف ةاكزال , جاجزلاو  ريدصقلاو ء صاصرلاو

 . ًاتوقاي وأ , ًارهوج ناك اذإ يلحلا يف ف ةاكزال هنأ ىلع اوعمجأ دقو

 . ملعلا لهأ نم دحأ دنع اهيف ةاكزال رهاوجلا نإو

 « شيشحلا نسم ضرألا هجرخت ام نع ةاكزال هنأ ىلع عامجإلا نإو
 5 بصتقلاو ء. بطخلاو

 . ًاعامجإ روفاكلا يف ةاكز الو

 . "ملعلا لهأ دنع لمعلا هيلعو « ةاكز تاوارضخملا يف سيلو

 ملاذإءركذام لك يف ةاكزلا بوجو مدع ىلع عامجإلا نإو اذهو

 . ةراجتلل نكي
 14 .4/9تأ ءاهقفلا دنع نكاسملا ءاركو , دبعلا ةراجإ يف ةاكز الو

 كلل اا 1-1116 ل ا 9 6ة/ غيبه 8ةرم 4م

 وأ « اديبع وأ « الاغب وآ اليخ وآ ء سيماوج وآ , ارقب وأ ء امنغ الو « البإ سيل لام لك نأ ىلع اوقفتا ''
 امو . ةضف وأ « ايهذ وأ « نأك ءيش يأ ء ضرالا هتبنت اًئيش وأ « ةراجتلل ةذختم اضورع وأ ء السع
 . [141م ؟الرم| . رثك نإو « هيف ةاكزال « امهطلاخ

 هم هوا



 ان/4ش 1140 - ؟44/)١ب 71 15/ميا دل - اوكوك - 00
 نمف امو/4 ن 731 147148/9 لح (ذيشر نسبا نع) ؟6ه4/95ف
 . [(ديشر نبا نع)
 ةاكزلاب فلكي نم - 5

 : كلام ؛ لقاع؛ "غلاب رح , ملسم لك ىلع ةبجاو ةاكزلا نأ ىلع اوقفتا

 ْ . هلام ةاكز دبعلا ىلع روث وبأو ءاطع لاقو « أمات اكلم باصنلا
 . لاجرلا ىلع بجت امك . ءاشنلا ىلع بجت اهنأ يف فالخ الو

 . عامجإلاب ةيدابلا لهأ ىلع بجت يهو

 وأ « ةيؤر رايخب در امو. كلما هل رقتسا نم ىلع ةاكزلاف «رايبخب عيب ام نإو

 . هكلم يف هئاقبل ع ئابلا ىلعف « ع« ضيبقلا لبق داسف وأ « بيعب وأ « ًاقلطم مكحب

 اكال/ت كة /هع هاذي ككح م 575/١ ٍب] . عامجإلا كلذ ىلعو

 ْ . [(ئدرواملا نع)
 (مو4)

 ١ بئئاكمملا ىلع ةاكزلا - 7417/

 لاقو. (90هلام يف هديس ىلع الزي بتاكملا ىلع ةاكزال هنأ ىلع اوعمجأ

 و ةفينح وبأ لاقو راك ءيش لك يف بئاكملا ىلع ةاكزلا بيت : دوادو روث وبأ
 . هلاومأ يقاب يف ةاكزلا بجت الو . هغرز يف ٌرشْعلا بجي

 1 يف ناك ام راص . قرلا يف ُدرو ٠ ةبتاكملا لدب نع زجع نإ بئاكملا نأ الإ
 فئاَتسا ٠ ًاباصن هدي يف ام ىلإ همضب غلبي وأ ؛ ًاباصن ناك نإق « هديسل أكلم هدي

 . فالخ هيف ملعيال اذهو , ءاوس دافتسملا لاملاك ؛ هاكزو هكلم نيح نم ًالوح هل

 انوا دوعسم نياو« يلو دل دع داو م اذ لوقوع مشق ل يفعل نعل
 . 1 سابع نبا نع ةفيعض :ةياور الإ ةباحصلا نم فلاخخم مهل ملعي
 ' . ]١18554-15645[ . رامثلاو « عرزلا نم ميتيلا ضرآ هجرخت ام ةاكز ىلع ء ءاملعلا عمجأ دقو

 ٠ ٠ عياتو «بحاص نيب ة ةرشع نه لقأ نع الإ بتابكملا لام نع ةاكزلا طاقسإ يور امو « لطاب اذه '"
 هانا

50505 



 نبا نع) 071/٠١١ 8571/7ي (ضعبلا نع) 58م 754155 "8 - ؟ءام]

 . |(رذنملا نبا نع) ؟44 - ؟594/هع (رذنملا

 ملسملا ريغ ىلع ةاكزلا -

 تتبنأ ام اشاح « هلاومأ نم ءيش يق رفاك ىلع ةاكزال هنأ ىلع اوقفتا

 ينب ىراصن لاومأ اشاحو ءال مأ رشعلا هنم ذخؤيأ اوفلتخا مهتإف . "”هضرأ
 لخا] مأ ةقدصلا مهيلع فعضتأ اوفلتخا ب مهنإف « « بلغت

 كللذ لكك نم هنع فلس ام طاقسإب لجو زع هللا لضفت دقف « ملسأ نإف

 .[؟158- 7/1 ءها19/7؟ي هدم ,7مام 1١6444 "59م ؟الرم] . فالخ الب

 ةاكزلا يف ةّينلا - 4
 نم مامإلا اهذخأي نأ الإ 2 ةيب الإ ةاكزلا جارخإ زوجيال هنأ ىلع ٍوقفتا

 2: ةينلا اهل تنال يعازوألا لاقو. ًارسق فلكملا

 نإو « كلذ دعب ريغتت الف . كيلمت وأ« « ميلستل ةنراقم ةاكزلا ءادأ ةين حصتو

 . عامجإإلا هيلعو « اهريغ

 ه7+/؟ي 7هرم] . ًاعامجإ كيلمتلا وأ . ميلستلا دعب ةرخأتم حصت الو
 .[١؛؟/اح

 لوخلا هتاكز يف طرتشي ام -

 « ةضفلاو « بهذلا ةاكز بوجو يف طرش لولا نأ ىلع ءاملعلا عمجأ 7
 موي هيف ةاكزلا بجت سابع نباو د دوعسم نبا لأقو . ةيشاملاو « ةراجتلا ضورعو

 نم دحأ ملعي الو« ةيناث ةاكز هيق تبجو لوحلا لاح اذإف « باصنلا كلم

 . امهلوقب لاق ءاهقفلا

 لوح لا هيلع لوحي ىتحخ « هثروم لام يف ثراو ىلع ةاكزلا بهجت الو

 . نيملسملا ءاهقف عامجإب

 م مام نا عه الذ ع ينال عل يف سك ل

 ٠ ؟: هك . ءاملعلا عامجاب [| .

 "' وهو . نيملسملا نم ذخؤي ام يلثم , مهرمثو « مهيشاومو ؛ بلغت ينب ىراصن لاومآ نم ةاكزلا ذخؤت
 [15؟6/5يإ . اعامجإ راصف « ةباحصلا نم دحآ هفلاخي ملو ءرمع لعف .

 هم قو«



 مايأ رادقم مهل ىعاريال ًانايحأ نجي يذلاو ؛ ضئاحلا نأ ئلع اوعمجأ دقو
 . لوحلا نم نونجلاو « ضيحلا

 . ًاعامجإ ناتاكز بجت مل ةراجتلاو « ةيشاملا موس لوح قفتا اذإو
 | ؟51/1نر 715/5ف ١5044 - ١؟098- رومورو د ررعوم - ١ ؟؟مقكإ
 . [166/5ح (يردبعلا نع) 7174 /ه ع 719/4 ش فان تفك

 ةاكزلا قيقحت تقو ١-

 ٠ لوحلا ءاضقنا دنع الإ بتال لولا هتاكز يف طرتشي اميف ةاكزلا نإ
 . ةمألا عامجإب

 ْ فالخ الب ةاكزلا نم ىن نأ زجب مل لوحلا مامت لبق قّدَّصْلا ءاج نإف
 ! ٠ ةمآلا نم دحأ نيب

 تقو رثإو « لوحلا لولح رثإ هلام ةاكز ىَدأ نم نأ ىلع اوقفتا دقف « هيلعو
 - ةه0/78عامرم كفيلا هضرف ىدأ دقف «٠ رابمثلاو عرزلا نم اهبوجو
 : .[مكامدا

 : ةاكرلا ليجعت - "6/١

 ؛كلف لبق امأ باصنلا كلم دعب ةاكزلا ليجعت فلسلا عامجإب زوجي
 . [057/5ي 195/1ح] . ملعي فالخ ريغب زوجي الف

 لوحلا لبق لاملاب فرصتلا - 6

 « ةبهلاو « عيبلاي هلام يف فرصتلا لوحلا لبق ء ءرملل نأ ىلع ءاملعلا عمجأ
 . [(لاطب نبا نع) */5١/8ف] . ةاكزلا نم رارفلا وني ب مل اذإ . ةوحنو

 لوحلا دعب لاملاب فرصتلا - 145

 باصنلا لصأ نم لّيَحَتلا ء رملل لحيال لوحلا لاح اذإ هنأ ىلع اوعمجأ
 ةاكزلا نم صُْلخملل كلذو , قرم نيب عمجيوأ «عمتجُم نيب قري نأ نأب
 . [(لاطب نبا نع) ١/778؟ف] . باصنلا ضييعبتب

 -توو-



 لوحلا صقنب ءاعدالا - هه

 لوحلا ناصقن نم هيعدي اميف قدصم لاملا بحاص نأ ىلع ء ءاملعلا ميجأ

 . لوح هيف يلع لحي ملو ءرهشأ ذنم الإ لاملا اذه دفتسأ مل : لاق اذإ

 ' هنفملاا

 لاملا صقنب ءاعدالا - ه5

 بذك نيبتي نأ الإ , ةحئاجلا نم نوعدي اميف ءانمأ سانلا نأ يف فالخال

 . [ !١ ؟١ةدخإ . فّلحي هنأف مهوأو « هبذك نيبتي مل نإف . كلذ يعدي نم

 ةاكزلا يف نيدلا رثأ - ه7

 نم رضحمب نامثع لوق وهو « "ةنطابلا لاومألا يف ةاكزلا عني نيدلا نإ
 . [78/؟ي] . هيلع مهقافتا ىلع لدف « هوركني ملف « ةباحصلا

 باصنلا لامكإل لاومألا مض -

 سنج مضيال «رامثلاو بوبحلا ريغ يف « هنأ يف معلا لهأ نيب فالخال

 . باصنلا ليمكت يف رخآ سنج ىلإ
 رقبلا الو منغلا ىلإ الو ء«رقبلا ىلإ لبإلا مضنال هنأ ىلع اوعمجأ دقو

 . ريعشلا ىلإ الو ءربلا ىلإ الو « بيبزلا ىلإ رمتلا ا منغلا ىلإ
 بهذلا مضيو « ةضفلاو , بهذلا نم لك ىلإ مضت ةراجتلا ضورع نأ الإ

 الإ « ملعلا لهأ نيب فالخ الب « ًةاكزلا باصن لامكإل كلذو ؛ اهيلإ ةضفلاو
 .6١ 9اامإ.هب تيرتشاام سنج ئلإ الإاهمضيال هنإف يمعفاشلا

 607/8/ه ع4 هم الالرم (يباطخلا نع) 4/5 309 34/7 يلكاتلك

 . [(رذنملا نبا نع)
 باصنلا لامكإل سانجألا عاونأ مضض - 4

 ضعب ىلإ ابهضعب مضي سانجألا عاونأ نأ يف ملعلا لهأ نيب فالخال

 . ةاكزلا باجيإو ء باصنلا لامكإ يف

 . (99/9/9) ر ةنطابلا لاومألا ةفرعملا'')

 -مهو-



 .ه.ه/6ي 1م. نأضلا ىلإ عضن زعل نآ ىلع اوقفت دقق « هيلع
 . [١/104ب ”ا/1م رم (زقنملا نبا نع)

 ديلا وعضاو ددعت ولو لاملا مض -

 نأ هل يغبني هنإف « سانلا يديأب ةقرفتم ةضف وأ . بهذ لجرل ناك اذإ
 : نم عامجإ اذهو . اهلك اهتاكز نم هيلع بجو ام جرخي مث ًاعيمج اهيصحي
 . ىصقت ذأ ظننا ضاق الو « ًانويد نكت ملو؛ كلذ ىلع ارداق ناك اذإ ء ءاملعلا
 . [ا مثةهك]

 ٍ لاملا سنج ريغ نم دافتسملا ةاكز - )الكا

 لبق هياكز ليجعت ءىزجيال ةاكزلا لبحم لاملا سنج ريغ نم دافتْسُلا
 : ..فالخ ريغب هباصن لامكو , هدوجو

 نم لام هيلإ ديفتساو . باصن نم لقأ ناك اذإ لاملا نأ ئلع اوعمجأ دقو
 لمع موي نم لوخلا هب ليي نأ, باصن ايعوصجم نم لمكت جير
 .[157/1ب 1171 578/؟ي] . باصنلا

 : 1 لاملا سأر نم ةاكزلا - 175"
 5 سلي مام هلام سأر نم جرخت يحلا ىلع ةاكزلا نأ ىلع اوقفتأ

 .[١155/1ب

 لاملا بحإاص ىلع قييضتلا - لفن

 قديح قييضت الف « مهمزلي ام لاومألا بابرأ عفد اذإ عيمنجلا دنع ةنسلا
 ٠ مسلط ضرس ام ريغ مسمنم بطي نأ قمسشتل ان « مبهنم دحأ ىلع
 .[اىودمد]

 لاملا نينع نم: ةاكزلا ءادأ - 4

 نم ةاكزلا ( ئدؤي نأ بحأ نإ لاملا بحاص نأ يف اهلك ةمألا نيب فالخال
 ةاكزلا فلكي ملو ؛ كلذ هل ناك هريغ نمال ةاكزلا هيف تبجو يذلا لاملا سفن
 ءادأ فلكي اهدنعو « هريغ وأ ؛ عيبب رايتخاب هكلم نع هجرخي ملام. هاوس نم
 : ١ . هسفن دنع نم ةاكزلا

 -مهازال-



 ًاديج ةاكزلا هنم تّدخأ ًادحاو ًاعون ناك نإ لاما نأ يف ملعي فالخ الو
 . 17952 ه9 /5ي ؟الرم 56م ًاعيدر وأ , ناك

 لاملا نيع ريغ نم ةاكزلا ءادأ - زايد

 « ناك لام يأ « هلام ةاكز ىطعأ نم نأ يف ةمألا نم دحأ نيب فالخال

 لاملا نيع نم يطعي نأ ىلع ربجيالو « زئاج كلذ نإف « ىّكَرما لاملا نيع ريغ نم
 . [1554م ”الرم] . ىكزملا

 ةاكزلا ةميق ءادأ - 5

 يبأ لمع اذهو « اهلك تاوكزلا نم ءيش يف لدبلا الو « ةميقلا ءىزجتال
 . [174م] . ًالصأ فلاخم مهنم هل فرعيال « ةباحصلا عيمج ةرضحب ركب

 لاملا ىلع ةاكزلا راركت - 717

 اشاح « لوح لك ءاضقنا دنع لام لك يف رركتت ةاكزلا نأ ىلع اوقفتا
 دي يف تيقب نإو . ةدحاو ةرم الإ اهيف ةاكزال هنأ ىلع اوقفتا مهنإف ءرامشلاو عرزلا
 « لوحلا اهيلع لوحي ىتح . تعيب اذإ اهنمث يف ةاكزال كلذكو « نينس اهكلام

 اهكلام ىلع : يرصبلا نسحلا لاقو . ةراجتلل كلذ نوكي نأ الإ . ضورعلا رئاسك
 . عامجإلا فالخ اذهو «ريناندلاو « مهاردلاو « ةيشاملاك ةنس لك يف رشعلا
 . [1 7/1 137594- 177542 (يدرواملا نع) ؛85/هعاكلالام ؟مرم]

 باصنلا نم رثكأ دخأ - 4

 عانتمالا هلق « ددع وأ  ْنس يف باصنلا ىلع ًادئاز لكس اذإ فلكم نإ
 1 . [(يعفارلا نع ( ؟117/ف] قافتالاب هعفد نع

 ةاكزلا لداعي اب قدصّتلا - 8

 مهارد ةسمخب قدصتف « مهارد ةسمخ ةاكز هيلع نم نأ ىلع اوعمجأ
 .لدتتم]. ةاكزلا نع هئزجتال اهنأ ًاعوَطت

 ةاكزلا ذأ ىلوتي نم -

 اهبوجوي رقأ نم نأو « ةاكزلاب ةبلاطملا مامإلل نأ يف ءاملعلا نيب فالخال
 . هنم اهذخأ مامإلل ناك « ةنيب اهب هيلع تماق وأ « هيلع

 دمر



 ىدأ دقف هلام ةاكز هتمامإ بهجت يذلا مامإلا ىلإ عفد: نم نأ ىلع اوقفتاو
 1/1 3ف هلا//7ي مام - 07/5 ط 58.7197 رسم 1:ة4ك] . "هيلع ام
 ١ . [(يواحطلا نع) 177 /7ن (يواحطلا نع)
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 جراوخلاو ة ةاغّبلل ةاكزلا عفد - الا

 نب دعس لوق وهو , اهبحاص نع تأزجأ ةاكزلا ؛ ةاغبلاو « جراوخلا ذأ اذإ
 ريغ نم ةريره يبأو* يردنخلا ديعس يبأو «رباجو رمع نباو « صاقو يبأ

 . |ة1/يإ ًاعامجإ نوكيف ٠ . مهرصع يف فالخ

 0 هلام ةاكز فلكملا عيزوت - ١ا/ال"

 :« نيملسملا عامجإب هسفنب اهتاكز قري نأ كلاملل 'ةنطابلا لاومألا ةاكز
 6 مامإلا ىلإ اهعفد بوجوب لاق نم ذشو . عامجإلاب مامإلا ىلإ اهفرص همزلي الو

 ٠ 157/5ع] . هيف امهنع ليصفت ىلع ميدقلا يف يعفاشلاو , كلام نع ةياور وهو
 | .[0/3فلا

 ةاكزلا فرصت نمل - 7

 ضيقت يتلا ةاكزلا عضو اذإ يشرقلا . لدعلا , مامإلا نأ ىلع اوقفتا
 8 ؛باصأ دق ميركلا ف يف و ةصوصنلا « ةينأمثلا نم ةعبسلا مهسألا

 مهبولق ةفلؤملا يف ذ اوفلتخاو

 : يه فانصألا هذهو

 ءارقفلا - ١

 . نيكاسملا- ؟

 [117/7/ن 187/1؟ف] . ةباحصلا نم اسفن رشع انثا كلذ فلاخ : لاقف مزح نبا هبقعت "')
 . كلذ ىلع قافتالا عامجإلا بتارم يف لقن مزح نبا نإ : لوقأ

 ةهجو ربطفلا ةاكز يفو ءرطفلا ةاكزو « ةراجتلا ضورعو ءزاكرلاو , ةضفلاو ء بهذلا يه ةنطابلا لاومآلا نإ
 اهنوكل ؛ ةرهاظ تناك نإو « ةنطابلا لاومآلا نم ةراجتلا ضورع تناك امنإو . ةرهاظلا لاومآلا نم اهنآ
 يهف «.ةرهاظلا لاومالا امآ . طرشب الإ ةراجتلل ريصتال ضورعلا إف ؛ ال مآ ةراجتلل اهنأ فرعتال
 هاجت متع . فالخ فلكملا لبق نم اهتاكز عيزوت يفو ٠ نداعملاو «رامثلاو 2 يسشاوملاو عورزلا

 -مهو4-



 . ةاكزلا قاقحتسا يف نيكاسملا نيب نم فاوُّطلا نأ ىلع اوعمجأ دقو

 . ًاعامجإ رخآلل زاج امهدحأل زاج امو
 . ملعلا لهأ نيب فالخ الب ينغ نيكاسملاو ءارقفلا مهس نم ىطعيالو

 ةاكزلا ذصخأل « مامإلا مهئبي نيذلا ةاعسلا مهو : ةاكزلا ىلع نولماعلا - "

 , اهقوسي نمم مهنيعي نمو « اهلقنو « اهظفحو « اهعمجو « اهبايرأ نم
 « لاديكلاو « بتاكلاو «. بساحلا كلنكو« اهلمحيو« اهاعريو

 نم هترجأ ىطعي هنإف « اهيف هيلإ جاتحي نم لكو « دادعلاو « نازولاو
 . فالخ الب ةاكزلا

 هيلعو « ةاكزلا نمث ردقبال « هلمع ردقب هترجأ ذخأي لماعلا َنإو

 . ءاملعلا عمجأ

 ىلع لماع انأ : لاق نم لكك سيل هنأ ىلع ةمألا تقفتا دقو
 . ًالماع , ةاكزلا

 . نومراغلا -

 . ديبعلا قاتعإل باقرلا مهس - ه

 هللا ليبس يف ةازغلل فرصي هللا ليبس يف مهس : هللا ليبس يف - 5

 . فالخ الب

 ليبس نم جحا نأل , جحلل زيهجتلا يف ةاكزلا نم ءيش فرصب سأبالو

 . ةباحصلا نم فلاخم هل فرعي الو « سابع نبا لوق وهو « هللا

 . ليبسلا نبا - ؛

 لهأ نيب ملعي فالخ الب "ةينامثلا فانصألا ريغ ىلإ ةاكزلا عفد زوجيالو
 ءروسجلا يف تيطعأام : الاق امهنأ نسحلاو ء ءاطع نع يور ام الإ . ملعلا

 الاهم - 199كم 945٠ ؟الرم] . ةيضام ةقدص يهف . قرطلاو

 عالا ءقكف قال لقكذش 24كه9 ءفهدزا فقالاي ؟؟ةرلب ؟5١ل
 . >7//١717[ (لاطب نبا نع) ؟86/8ف

 . مهبولق ةفلؤملا عم « ةروكذملا ةعبسلا مهو 0

 -ه96-



 ةينامثلا فانصألل ةيصولا -

 كلل لصجي نأ زجي مل. فانصأ ةينامثل ىصوأ والجر أ ىلع ارممجأ
 . [١؟5995] . دحاو فنص يف

 دحاو فنصل ةاكزلا ءاطعإ - اه

 «٠ سابع ناو« ةفيذح لوق يف دحاو فنص يف ةاكزلا عضو زوجي
 : ١[: ؟ةقاش] ةباحصلا نم ٍفلاخم امهل فرعيالو

 : ةاكزلا قحَتْسُل ىطعي ام - 107

 فلاخم هل فرعيالوءرمع لوق وهو ا انم اكل قحتسمل ىطي
 فقل 7 ةباحصلا نم

 مهتيلل ةاكزلا ضبق ىلوتي نم - 107

 . عاصجإلاب كلذ ءىزجيو . هقوقح رئاسك « ميتيلل ةاكزلا ضبق يلولل
 : .[١ة؟ةمكحإ

 دلبلا ريغ يف ةاكزلا فرص -

 .[165/-ح] دلبلا ءارقف ريغ يف ةاكزلا فرص مامإلل نأ ىلع عامجإلا

 | ةاكزلا عف دب ليكوتلا - 6
 . ١[ 47/5->] . ةاكزلا جارخخ]ب ليكوتلا ة ةحص ىلع عامجإلا

 ةاكزلا عفد نالعإ - 4

 ا نب 'ديزي لاقو "عاسجإلاب ءافخإلا نم لضفأ ةاكزلا عفد نالعإ نإ

 ْ . [(هريغو يربطلا.نع) ؟؟0/5ف] . اهئافخإب. بيبح
 ةاكزلا عفادل ءاعدلا -

 : ءاملعلا بنهذم يف بجاوب سيلو ؛ ةبحتسم ةنس ةاكزلا عفادل ءاعدلا نإ

 . [45/9ش] . بجاو وه : ةيعفاشلا ضعبو رهاظلا لهأ لاقو . ةفاك

 نمي ءاسي نظلا نإف « هدعب اماق . لضف ناك 6 يبنلا نمز يف ةاكزل ءافخإ اذا جاجزلا قاحسإوبأ لفن
 0 اهؤافحإ نوكي نأ اننامز يف هبشيو : ةيطع نبا لاقو ؛ لضفأ ةضورفلا ةاكزلا راهظ] ناك اذهلف اهافخأ
 . [998/8فإ ءايزلل ةضرع اهجارخإ[ راصو « اهل عناملا رثك دقف « لضفا

 00 تل



 ةاكزلا نم عفدي الام - 8

 ىنبي الو ؛ اهنم نفكي الو ء. تيم نيد ةاكزلا نم ىدؤيال هنأ ىلع اوعمجأ

 . [150772] . فحصم اهنم ىرتشيالو ء دجسم اهنم

 ينغل ةاكزلا عفد - 187

 يف ًايزاغ نكي مل اذإ « ينغ ملسمل لحتال ةاكزلا نأ ىلع ءاملعلا عمجأ
 تيدهأ وأ , هلامب اهارتشا الجر وأ « امراغ وأ « ةاكزلا ىلع الماع وأ « هللا ليبس
 . [1 85/712 187 - ١75 - 1917/7] . نيكسملا وأ «ريقفلا نم هيلإ

 مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلل ةاكزلا عفد -

 م5

 ٍ مشاه ينبل ةاكزلا ءاطعإ - 85

 يوذ نم اوناك نإو « ًالاجرو ءاسن مشاه ينبل لحتال ةاكزلا نأ ىلع اوقفتا
 00 1 . "'ةاكزلا نوقحتسي نيذلا ماهسلا

 نم مهروجأ نوطعي مهنإف ؛ ةاكرلا ىلع "لامع لي يبنلا ىبرق ووذ ناك اذإو

 نمع) 775/98ف ه5//407ي 547١م ة5رم] . عامجإلاب زئاج اذهو « ةاكزلا ريغ
 (نالسر نباو بلاط يبأو ةمادق نبا نع) 105٠-17 158/4ن (ةمادق نبا
 .[ا 64/اح

 مشاه ينب تاجوزل ةاكزلا ءاطعإ - نيد

 1 ب نيا نع 4//10/0ن] . "مشاه ينب تاجوز ىلع ْمرحتال ةاكزلا ال ىلع ءاوققل قل ا نع)

 . ىبرقلا يوذ مهس اومرح اذإ مهل زوجي هنع ليقو « ةفينح يبأ نع زاوجلا يربطلا لقن 9
 عقد لحي فسوي يبأ نعو « ةيعفاشلا ضعبل هجو وهو , مهنم يرهبآلا نع ةيكلاما نضعب هلقنتو

 « عنا «زاوجلا : ةروهشم لاوسقأ ةعبرأ كلذ يف ةيكلاملا دنعو . مهريغ نمال ضعبل مهضعب نم ةاكزلا
 . عوطتلا ةقدص نود ةاكزلا زاوج « ةاكزلا نود عوطتلا ةقدص زاوج

 ارتتاوت ةرتاوتم اهنإ ليق دقو « عيمجلا ىلع درت مومعلا ىلع ميرحتلا ىلع ةلادلا ثيداحالا نإو
 . [197/4-178ن 70/7/98ف] . ايونعم

 لا انإ ؛ تلاق اهنأ ةشئاع نع ةيكلم يبآ نبا قيرط نم جرخآ لالخلا نآ ركذ ةمادق نبا نال ءرظن هيف 7
 . اهعرحت ىلع لدي اذهو : لاق . ةقدصلا انل لحال دمحم
 . اضيآ ةبيش يبآ نبا هجرخآو ( نسح هداتسإو : رجح نبا لاق

 . [900/4ن] . ادحاو الوق جاوزالا ىلع مرحتال اهنأ رينملا نبا ركذو . قافتالا يف حدقيال اذهو

 ماقال



 مشاه ينب يلاومل ةاكزلا ءاطعإ - 7
 يف اولختدي ملو . ةمرجلا ةقدصلا يف مهعم اولخد دق مشاه ينب يلاوم نإ

 . [187/9] . نيملسملا قافتاب ىبرقلا يوذ مهس

 ها (مم)
 ا بلطملا ينب يلاومل ةاكزلا ءاطعإ - 417

 ! مد/هش] . "عامجإلاب حاسبم بلطملا ينب يلاومل ةاكزلا ءاطعإ
 . [(لاطب نبا نع)
 : نيدلاولا ىلإ ةاكزلا عفد - 284

 « ةنقفنلا عفد ىلع ربجي يتلا لاخلا يف هيدلاول هلام ةاكز دلولا عفد نإ
 ٠ نب دمحم لوقوهو , ءيزجت اهنأ سابعلا نع يورو . عامجإلاب زوجيال مهيلإ
 . [(يدهملا نع) 178/4ن 185/9 (رذنملا نبا نع) ه٠ /1جي ؟ا/ام] . نسحلا

 ' دلولا ىلإ ةاكزلا عقد - 4

 ْ ؟4/1ط 1 اسم] "عامجإلاب هيدلاو لام ةاكز نض ئطعيال دلولا نإ
 ا 1 ءرالث رالال/4ن 185 77/8/5ح (هريغو « رذنملا نبا نع) ؟5ا//9ف

 ١ ش . [(يدهملاو رذنملا نبا نع)
 ْ ةجوزلل ةاكزلا. عف قد - 4

 . . ةريقف تناك نإو « هتجوز ىلإ ةاكزلا عفد جوزلل زوجيال هنأ ىلع عامجإلا
 ' (رتلملا نبا نع) 5010/5ف (رذننملا نبا نع) ه١/41ياه/؟ط ؟مامإ

 : . [(رذنملا نبا نع) 4١//7/7ن

 قيقرلل ةاكزلا عفد - ١

 :0/يإ ملعلا لهأ نيب ملعي فالخ الب كولممل ىطعتال ةاكزلا نإ

 . اضهنيب قالو « بلطلا ينبو مشاه ينب يلوم ىلع اهبرت ةمفاشلا دنع حصالا لب لاق امك سيل
 . [؟0/هشإ

 ةقفن اهمزليال مالاو « هتقفن يطعملا مزات.نم ةبجاولا ةقدصلا نم هؤاطعإ عنتمي يذلا نأب اذه بقعتو ''
 - [4//179نإ . هيبآ دوجو عم اهنبا

 -هزومهد



 قتعملل ةاكزلا عفد - 7
 . [1//187-] . عامجإلاب يكزملا قّتعم يف ءىزجت ةاكزلا نإ

 ملسملا ريغل ةاكزلا عفد - 4

 ١7072 ١/777ب] . رفاكل ىطعتال لاومألا ةاكز نأ ىلع نوملسملا عمجأ
 . [(رذنملا نبا نع) 5//177ع (رذنملا نبا نع) 7/7/5 0 45/7ي 3/ كام

 هوحسنو دترم ةاكزلا عقد - ١45

 .دترموأ لّطعم وأ , دحلم يف ءىزجتال ةاكزلا نأ ىلع عامجإلا

 .[اىههركحإ

 تثرآلاب اهعفادل ةاكزلا ةدوع - 6

 « ءاملعلا لك لوق يف هل تباط ثاريملاب اهجرخأ نم ىلإ ةاكزلا تعجر اذإ

 . [(ربلا دبع نبا نع) 048 /7ي] . يح نب نسحلاو . رمع نبا الإ

 لبإلاةأكز
 لبإلا ةاكز بوجو -

174 

 لبإلا ةاكزلا يف لوحلا .طارتشا -

 (اا/ه0

 ةاكزلا رادقمو لبإلا باصن - 1745

 . لبإلا نم سمخ نود اميف ةاكزال - ١

 . ةاش ليإلا نم سمخ يفو -

 . ناتاش ليإلا نم رشع يفو - *

 . هايش ثالث رشع ةسمخ يفو - ؛

 . هايش عبرأ نيرشع يفو - ه

 ضاخم ةنبا اهيفف « نيثالثو سمخ ىلإ نيرشعو ًاسمخ تغلب نإف - ١

 -همزوؤه-



 . نوبل تنب اهيفق « نيعبرأو سمخ ىلإ نيئالثو تنم تغلب نإف - /
 . ةّقح اهيفف « نيتس ىلإ نيعبرأو ًاتس تناك اذإف - 4

 . ةَعَذَج اهيفف « نيعبسو سمخ ىلإ ني نيتسو:ًادحاو تناك اذإف -.9

 . نوبل اتنبأ اهيفف « نيعست ىلإ نيعبسو انس تناك اذإف - ٠

 ىبلعو « ناتّقح اهيفف « ةئمو نيرشع ىلإ نيعستو ًادحاو تناك اذإف - ١

 سنمخ يف نأ نم يلع نع يور امو . نوملسملا عمجأ قيس ام لك

 ش , اهيفف « نيرشعو ًاتس تراص اذإف « هايش سمح لبإلا نم نيرشعو
 . حصتال ةياورف . ضاخم تنب

 . نوبل تانب ثالث اهيفف « نيثالثو ةئمو « نيرشعو ًادحاو تغلب نإف -

 نم'نيسمخ. لك يفف « تدازو« ةئمو نيثالئو ًادحاو تغلب نإف - 1

 ةئم ًالثم تغلب نإف . نوبل تنب نيعبرأ لك يفو . ةّقح لبإلا

 ثالث ةئمو نيسمخ يفو « نوبل تنبو ناتّقح اهيفف « نيعبرأو
 00 . داز اميف لمعلا اذكهو « قاقح

 هل فرعيال ةباحصلا عيمج ة ةرضحب قيدصلا ركيوبأ هب لمع هلك اذهو

 فيش ف 'ءاهقفلا ةماع دنع لمعلا هيلعو . ًالصأ فلاخم مهنم
 اكالمح - )الك - 1110 11 ا امرا تالالدإع4ط

 م4 ل لما علم ا 1/0/1 552 ةرم 160/1 ب

 . [(هريغو رذدملا نبا نع)
 لبإلا يف موسلا طارتشا - ١ا/وا/

 «رباجو . يلع لوق وهو ؛ ةيعار ةمئاسس تتاك اذإ الإ لبإلا ىف ةاكز ال

 لهأو ءاهقفلا رئاس لوقوهو . مهنم مهل فلاخمال « ةباحصلا نم ةفئاطو

 . [17774]. ثيدحلا

 ' لبإلا يف صقولا - 8
 . [17157ك] . لبإلا يف صقولا ىلع اوعمجأ

 . [؟90/1بإ . ةثملاو نيرشعلا ىلع داز اميف بجاولا ىف ذااوفلتخا ')

 0 ند



 فلكملا ىلع بجي ام دقف دنع ةاكزلا - 8

 تنب لبإلا ةاكزب فلكملا ىلع تبجو نإ هنأ ىلع نوملسملا عمجأ
 . ءيش هعم سيلو « هنم لبقي هنإف « نوبل نبا هلنعو « هدنع تسيلو « ضاخم

 هتمزلوأ . ةّقح هدنع تناكو « هدنع نكت ملو « ةعّدج هيلع تبجو نإو

 نكت ملف « نوبل تنب هتمزلوأ « نوبل تنب هدنع تناكو ؛ هدنع نكت ملف ةقح

 هصزليو « كلذ نم هدنع ام لبقي قّدصُملا نإف . ضاخم تنب هدنع تناكو « هدنع

 بجاوف « لاملا بحاص ءاش كسلذ يأ « نيتاشوأ « ًامهرد نيرشع ةمارغ اهعم

 . دب الو . هلوبق قدصملا ىلع
 نوبل نبا هدنع ناك الو . هدنع نكت ملف « ضاخخم تنب هيلع تبجو نإو

 , هدنع نكت ملف « نوبل تنب هيلع تبجو وأ نوبل تنب هلنع تناكو ءركذ

 قدصملا دريو « كلذ نم هدنع ام هنم ذخأي قّدصْلا نإف , ةعّدُج هدنع تناكو

 ىلع بدجاوف « قدصلا اطعأ كلذ يأ « نيتاشوأ « ًامهرد نيرشع فلكل ىلإ

 وأ ء اهدجي ملق ء انركذ يتلا نانسألا نم رثكأ وأ :ناتنثا تبجو ول اذكهو

 نإف « انركذ يتلا نانسألا نم هدنع ام يطعي هنإف ؛  اهمامت دجي ملو « اهضعب دجو

 وأ «نيتاش دحاو لكل قَدّصْلا هيلع در هيلع تبجو يتلا نم ىلعأ تناك
 لك عم اهعم ىطعأ هيلع تبجو يتلا نم ىندأ تناك نإو . ًامهرد نيرشع

 . امهرد نيرشع وأ « نيتاش ةدحاو

 تنب الو نوبل نيا دجو الو ءاهدجي ملف « ضاخم تنب هيلع تبجو نإف

 ام ع ءاصحإ فّلكو , هنم لبقت مل ةعَّذج هدنع تناكو . ةّقح دجو نكل , نوبل

 . مدغلا وأ مهاردلا در عم دب الو . اهيلت يتلا نمسلا راضحإ وأ دب الو هيلع بجو

 تنب وأ « نوبل تنب دجوو ؛ ةّقح دجو الو . اهدجي ملف « ةَعَدَج هتمزل نإو

 وأ ناتاش اهعم هقح وأ «ةعّذدجلا الإ ًالصأ هنم لبقت ملء ضاخم

 . ًامهرد نورشع

 دجوو « نوبل تننب الو ء ةعذج دجو الو , اهدجي ملو « ةقح هتمزل نإو

 دريو نوبل تنب وأ« ةقحلا راضحإ ىلع ربجأو . هنم ذخؤت مل ضاخم تنب

 . ًامهرد نيرشع )أ , نيتاش هيلإ قّدصملا 1

 - مهإزالؤ



 هل فرغي الو ؛ ةباحصلا عيمج ة ةرصحب قيدصلا ركب يبأ لمع هلك اذهو

 1 .|؟19/9ف ىللؤ الام ؟1/١6بإ ًالصأ فلاخم مهنم

 ٠ لضفأ نم ةاكزلا ءادأ -

 ش ' ام دوجأ وأ « هيلع بجي امن ىلعأ انس هيلع بجي امع ىّكَرْلا جرخأ نإ
 .[1؟0/4ن 446 ؛ 484/5ي]. فالخ الب زاج هيلع بجي

 ةاكزلا يف'لبإلا فانصأ مض - ١

 1 , يراهألاو ء بضل. ةببارألاو « تبلاك «لبإلا فانصأ زكذإ
 ” اينو دن فالح الب ةاكزلا يف ضعب ىلإ اهضعب مضي اهريغو

 (ا11هوز

 ةفلتخم نكامأ يف ةمئاسلا عمج - 18

 هيف رصفتال ةفاسم نادلبلا نيب , ىّمش نادلب يف لجرلا.ةمئاس تناك نإ
 . مسلعي فالصخ ريغب ضب ىلإ اهضعب مضةعمتجم تناك وأ ةالصلا

 | ؟ىا/؟تآ

 ةطلتخملا ةيشاملا يف ةاكزلا - ٠

 ْ ةّطخو : عييسشلا ةّطَلخ نيب ةيشالا ىلع ةاكزلا بوجو يف قرفال

 : . [(دماح يبأ نع) ١) كمل /ل/هعإ. نيملسملا عامجإ هيلعو ' ”فاصوألا

 : باصنلا ءاقبو لبإلا ضعب فلت - 5

 ش تبجو؛ : لوحلا دعب عبرأ اهنم فلتف « ًالثم لبإلا نم عست هدنع ناك نم

 . [1548/5ف] . فالخ الب ٍةاش هيلع

 ةطلخو « كارتشا ةطلخخو ؛ عويش ةطلخ ةطلخلا تناك « نيكيرشلا نيب اعاشم اكرتشم لاملا ناك اذإ "
 1 . نايعأ

 2 املا يف نارواجتم امهنكل ء امهنيب كارتشا الو « ةزيمتم ةيشام امهنم دحاو لكل ناك نإ امأ
 : ةطلخ ىمُست انهنإف « بلحملا يف الو لحفلا يف رخالا نع امهدحأ زيمتي الو ؛ ىعرملاو ؛ حرسملاو

 . [107/9ع] . راوج ةطلخو « فاصوأ

 -هو9-



 رقبلاةاكز

 رقبلا ةاكز بوجو -

1174 

 رقبلا ةاكز يف لوحلا طارتشا -

 (ااهمر

 ةاكزلا رادقمو رقبلا باصن -

 "”ءيش رقبلا نم سمخ نم لقأ يف سيل هنأ ىلع اوقفتا - ١
 هيلع عمجم اذهو « ةعيبت وأ , عيبت رقبلا نم نيثالث لك يف نإو -

 . هيلع عمجم اذهو  ةْئسُم رقبلا نم نيعبرأ لك يف نإو - *
 اهيفف « نيسمخو عست ىلإ نيسمخ تراص اذإ اهنأ ىلع اوقفتاو - 4

 . ةدحاو ةرقب

 ةفينح يبأ نع ةياور يف الاي . قافتالاب ءيش صاقوألا يف بجي الو - ه

 وهو ءهنع يورو. ةنسم عبر در نيتسلاو نيعبرألا نيب اميف بجوأ هنأ
 ملام 1/9م رم. ةئنسلا نم هطسق بجي هنأ ءهل ححصملا
 - 179/8 (هريغو ؛ رذنملا نبا نع) فلا كسل 5-177

 . [(ربلا دبع نباو « يربطلا نع) 7
 رقبلا فانصأ مض -1

 . [١1؟874] . رقبلا فاتصأ عمج يف ءاملعلا نيب فالخال

 رقبلا يف موُسلا طارتشا - ٠0

 . "عامجإلاب ةاكزلا اهيف بجت يتلا يه اهريغ نود ةمئاسلا رقبلا نإ
 . [١؟9ا/5ك (ضعبلا نع) ”الم]

 هال نب اس م يكسو هل مشب نيل ع نرحل ياتو قاب
 . [19/4نإ اهنم نيرشعو سمخ يف بهجت اهنأ يرهزلاو

 وهفءرقب نود رقب صيصخت امآ . ةلمج رقبلا يف ةاكزلا باجيإ 5 يبنلا نع حص لب . . اطخ اذه ("

 هادف زوجيال اذهو « صن ريغب رقبلا يف ةاكزلا باجيإ نم مالسلا هيلع هنع تباثلل صيصخت

 دوو



 رقبلا نم هيف ةاكزال اه -ح

 . الو رياجو ذاعم لوق وهو « اهيف ةاكزال ضرألا ةثارخ ةّدَعُما رقبلا نإ
 1 . [178م] . فلاخم ةباحصلا يف.هل فرعي

 ١ باصنلا لامكإل رقبلل مضي ام -
 (1ا/هق)

 ةفلتخم نكامأ يف ةمئاسلا عمج -

80:5 ْ 

 ةطلتخملا رقبلا يف ةاكزلا -

 ْ 085 ٠

 ةراجتلا ةاكز
 ةراجتتلا ةاكز مكح - 4

 اح اذإ ةراجتلا اهب داري يتلا ضورعلا يف ةاكزلا بوجو ىلع عامجإلا نإ
 . "لوحلا اهيلع

 : كلامو ةعيبر لافو ؛ ةراجتلا ضورع ةاكز بتال رهاظلا لهأ لاقو
 ةاكز اهبحاص مزل تضن اذإف «ريئاند وأ « مهارد ريصتو سنت ملام اهيف ةاكزال 1

 نبا ننع) 78/7ي 45”١/7ب (رذنملا نبا نع) 7 هه/#ف ١؟الام] . دحاو ماع

 . [رذنلا نبا نع) 4١//9ن (رذتملا نبا نع) حارسا
 ةراجتتلا ةاكزلا يف لوحلا طارتش

 | (اامهع)

 ةراجتلا ريغل ةذختملا ضورعلا ةاكز- 8٠

 ..ةرابجتتا اهب دصقي مل يتلا ضورععلا يف ف ةاكزال هنأ ىلع اوقفتا
 . [141م7؟4ه/1بإ

 . [141م] - ةراجتلا:ضورع يف ةاكزال هنأ ىلع عامجإلا حص

 -همه5غ-



 باصتلا لامكإل ضورعلل مضي ام -
 (17مهقز

 هسفنب هتاكز فلكملا عيزوت -
 الا

 رامثلا ةاكز

 رامثلاو عورزلا ةاكز : 1

 بهدلاةاكز

 بهذلا ةاكز بوجو -

(10745) 

 بهذلا ةاكز يف لوحلا طارتشا -

 (ةهح)

 بهذلا باصن رادقم - 6١

 اتئم اهتميقو "”الاقثم نورشع بهذلا باصن نأ ىلع عامجإلا نإ
 ةاكزال هنأ هنع يورو ءاذه هنع يورف « نسحلا نع هيف فلتخا ام الإ . ”مهرد

 تواس اذإ نيرشع نود يفو , مهرد يتئم يواستال ًالاقثم نيعبرأ نود وه اميف
 . ذاش فالح اذهو , مهرد ىتثم '

 عمجأ دقف , مهرد يتئم غلبيال « ًالاقثم نيرشع نم لقأ بهذلا ناك اذإو

 . هيف ةاكزال هنأ ىلع ملعلا لهأ

 ؟هرسم 787م ارانيد نيعبرآ غلب اذإ بهذلا ةاكز بوجو ىلع هب عوطقملا نقيتملا عامجإلا حص ('

 .|111/1ب 170714-17
 نم نأ ىلع اوقفتا : لاقف « نورشع باصنلا نأ ديفي ام رخآ عضوم يف مزح نبا ركذ دق : لوقأ

 . [؟هرم] . هيلع ةاكز الف ءارانيد نيرشع ةميق عمج اذإ غلبيال ام بهذلا نم هدنع ناك

 نع يكح ام الإ  ءاهقفلا ةماع لوق وهو ء اهتميق رابتعا ريغ نم الاقثم نورشع بعذلا باصن نإ '”

 امف . ةضفلاب ربتعم وه : اولاق مهنا ينايتخسلا بويآو « برح نب ناميلسو : يرهزلاو ؛ سواطو « ءاطع
 . [15754ك 5/7يز الف الإو «ةاكرلا هيفف مهرد يتثم هتميق نلك

 -ةه؟ةه



 * بهذماوهو , ددعلابال نزولاب بهذلا باصن يف رابتعالا نإو ءاذه
 نبا نع) 2 م4-”9ام 78رم (ضايع نع) 7١8/4 شأإ . ةفاك ءاملعلا
 الح 148١2/؟ح (رذنملا نبا نع) ء« 4٠ ني ةايض وةك (رذنملا
 ثهذلا ةاكز رادقم دج

 4 لفض دق ؟١41/1ب] رشعلا عبر بهذلا ةاكز نأ ئلع اوقفت
 ا

 باصنلا ىلع داز ام ةاكز - امل“

 يفت « بهذلا باصن ىلع ةدئاز ًارانيد نيرشغع لك يف نأ ىلع اوقفتا
 . [مهرمإ ا" انيد فصن  ًالوح

 باصتلا لامكإل بهذلل مضي ام -

 (ا١اهو)

 هريغب طيلخلا بهذلا ةاكز ا - 5

 غلب هبنأ الإ بعهذلا ريغب طلخ اذإ ضخلا بهذلا نأ ىلع اوقفتا

 . [[هرم] . ةاكزلا هيفف ء باصنلا
 بهذلا نم َّذخْنا ام ةاكز - امله

 راتب مك أذإ « هريغو "َيلُخاك .بهذلا نم َذَحُنا ام لك نإ
 . نيملسملا عامجإن ةاكزلا هيف تبجو , هتهارك وأ « هلامعتسا

 ًاباصن خلي ام اهكلام دنع ذاك وأ : نزولا ًاباصن تغلب اذإ بهذلا ةينآ نإو
 دي ملعلا لهأ نيب فالخ رسيغب ةاكزلا اهيف نإف « هيلإ اهمضب
 . 151١| /1ح ؟ةهمك 6 (هريغو . يعفاشلا نع)

 يلع لاقو [16؟م] هب عوطقملا نقيتملا عامجإلاب ةدئاز نيعبرأ لك يف ةاكزلا تحص : ىلحما يف لاق ''
 نم فلاختم امهل فرعي الو « ةدايزلا تلق نإو « باصنلا نع داز انميف ةاكزلا بسهت : :رمع نباو
 . [8:9/ي] . اعامجإ نوكيف ؛ ةباحصلا ٠
 .(850): :ر,

 - ماكس



 هنم بهذلا ةاكز ءادأ - 5

 ىلع ٌةَعمَجُم اهلك ةّمألا نإف « بهذلا ةاكز ىف بهذلا فلكملا جرخأ نإ

 . [184م]. هيلع ام ىدأ دق هنأ

 هسفنب هلام ةاكز فلكمل | عيزوت -

 اا

 رامثلاو عورزلا ةاكز
 رامثلاو عورزلا ةاكز بوجو - '

 هني ييلفخف

 رامثلاو « عورزلا باصن - 8١7

 قسوأ ةسمخ غلبت ىتح «.رامثلاو 3 عورزلا نم 8 ءيش يف ةاكزلا بهجتال

 ول ىتحو « ليلقو « ريثك لك يف بهجت : :رفزو © ةغينح وبأ لاقو « نقيتملا عامجإلاب

 ١18 - 111/ل ه7/١8ي 541م]. لطاب بهذم اذهو « اهرشع بجو ةبح ناك

 ١4١ /؟ح (رذنملا نبا نع) 777/5ف 441/0ع 719/4ش 17707/ "الام

 . [(رذنملا نبا نع) 41/4١ن
 هوحنو « ءامسلا ءامب يقس ام ةاكز - 14218

 ءام تيقس اذإ 03 عورزلاو 0 رامثلا رشع يبوجو يف نيملسملا يب فالخال

 اموهو ؛ًالعب ناك وأ « ةريبك نيع وأ « لَبج نم هيلإ بصي ءام وأ « ءامسلا

 86-404 ؟/هت ؟ةرم (يقهيبلا نع) 52ص ؟؛5/هع]. هقورعب برشي

 . [(يوونلا نع) 110/5١ن 777/4 ش هما/7ي 5035/1ب نشا فصلا

 هوحنو حضنلاب ( يقس ام ةاكز - 8

 تيقس اذإ عورزسلاو رامشلا رشع فصن بوجو يف نيملسملا نيب فالخال

 نع) 44غ090- ع15/عز ةروعانلاب وأ 2 بيلاودلاب وأ 2 ءالدلاب وأ 2 حضنلاب

 5كم 585/75ي ؟١/85ب ؟"هرم 11572 4:4 - 107/7ت (ىقهيبلا

 . [(يوونلا نع) ١5 0/5ن ”4//77ش

 - مالابد



 ْ حضنلابو ءامسلا ءامب يقس ام ةاكز - ليد
 . ةنبسلا فصن هوحنو حضنلابو ؛ ةنسلا فصن ءامسلا ءامب يقس اذإ عرزلا نإ

 ملعي فالسخ الب ملعل لهأ لوق يف رشعلا عابرأ ةشالث هتاكز نإف ءرخآلا
 1 . [(ةمادق نبا نع) 0/4ن (ةمادق نبا نع .70/7/86ف هذك/"يإ
 باصنلا نع داز ام ةاكز -ح 0

 ةنمخ نع داز اميف بجت رامثلاو عورزلا ةاكز نأ ىلع نيملسملا عامجإ نإ
 ْ 514/4 ش (هريغو ١ يدروام لا نع) ؛ة0١/ةع]. اهيف صقوال هنأو « هباسجب قسوأ
 ا .[؟ال9 ؟:5/8ف

 : حلصلا يضارأ عرز ةاكز - لكدف

 ْ لهأ نم اوريصي نأ لبق انهلهأ هيلع ملسأ ضرأ لك نأ يلع اوعمجأ
 اذإ اهعرز يف نأو ءرشع ضرأ اهنأ « اهيف نوعنتمم مهو ؛ اورهقي نأ لبقو « ةمذلا
 هوحنو و حضنلاب تيقس نإو ءرشعلا ( ((ا4ك4): َر) هوحتو ءامسلا ءامب يقس
 . [(رذنملا نبا نع) ٠ 1/1 1/1 رشعلا فصن ((1415) : ر)

 رجشلا نايعأ يف ةاكزلا - 87 ْ
 . [!ا/رم] . رجشلا نايعأ يف ةاكزال هنأ ىلع اوقفتا

 : ةاكزلا بسحت فيك - 4

 . قوذش خوسنم هنأب لوقلاو . فالتخا الب ةنس رامثلا يف صرخلا نإ
 ءرمشلا بيطي ام لوأ يف نوكي صرخلا نأ يف ء ءاملغلا نيب فالخ الو

 . هلكأ باطو ؛ ءاملا هيف ىرج اذإ بنعلا كلذكو . ةرفص وأ  ةرمحب ىهزيو
 1 ءاسملعلا نيبب فالمخ الب صرتختال اهنإف « بوسحلا امأ

 . [لللالم - اال

 9 ةاكزلا يف عرزلا فاتصأ مض - 6

 حمقلا فانصأ نأ ىلعو . ةاكزلا يف أعم عمجت رمتلا فانصأ نأ ىلع اوقفتا
 . أعم عمجت ريعشلا فانصأ نأ ىلعو ء اضيأ اعم عمجت

 م + /8 يالا ىكرم]“ ملعي فالخ الب سّلعلا ىلإ مضت ةطنخلا نأو

 -هرلملا



 باصنلا لامكإل عرزلا نم مضي ام -

 (ا١اهو)

 نيترم ضرألا جاتنإ عمج - 5

 فالخ الب ةاكزلا يف نيعرزلا نيب عمجيال نيترم ضرألا تجتنأ ول
 .لككتع]

 ءيدرلاو ديبجلا عمج - 810

 ىلإ هديج عمجي ؛ ءرمتلاو بوبحلا نم دحاولا فنصلا نأ ىلع اوعمجأ

 ناك نإف « ءيدرلاو ديحلا نم لك رذق بسحب هعيمج نع ةاكزلا ذحخؤتو «٠ هئيدر

 . 131 41 ال1 بز هطسو نم ذخأ ًافانصأ رمتلا

 رمتلا كلامل كرَتي ام - 48

 ىلع ًابطر  هلهأو وه لكأي ام رمتلا بحاصل كرتي نأ صراخلا ىلع ضرف
 . [177/؟5-> 569م] . عامجإلاب ”ةاكّر هنع فلكيال ء ةعسلا

 رامثلاو عورزلا ةاكز رارككت -
 (اا/ك)

 رامثلاو عورزلا نم ةاكزلا ءادأ -

 الب ةيزَجُم تناك اهسفن نايعألا نم تجرخأ اذإ رامثلاو « عورزلا ةاكز نإ

 .[١/150ب] . فالتخا

 عرزلا ريغ نم ةاكزلا ءادأ - ١

 عامجإ نإف . هسفن عرزلا ريغ نم ةاكزلا يطعي نأ دارأ اذإ عرزلا بحاص نإ

 تجرأ ام نيع نم يطعي نأ ىلع هرابجإ زجي ملو « كلذ هل نأ ىلع ةمألا
 . 517 ضرألا

 ةاكزلا لبق ةرمثلا كاله - 8

 ةحئاج هتباصأ مث « ةرمشلا صرخ اذإ صراخلا نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ

 ؟18/9ف (رذنملا نبا نع) ه45/؟ي متامإ هيلع ءيش الف« ذاذجلا لبق

 . [(رذنملا نبا نع)

 -مه؟4-



 منغلا ةاكز

 متغلا ةاكز بوجو -
071 

 منغلا ةاكز يف لوحلا طارتشا -

 : (11ه0(

 ةاكزلا رادقمو منغلا باصن - 87
 . . ءيش منغلا نم نيعبرأ نم لقأ. يف سيل هنأ ىلع اوقفت وقفتا - ١

 '. ةاش اهيفف نيرشعؤ ةئم ىلإ نيعبرأ تغلب اذإ اهنأ ىلع اوقفتا > ؟

 نيشثم ىلإ نيرشعو ىدحإو ةئم تغلب اذإ اهنأ ىلع اوعمجأ - *
 '. ناتاش اهيفف

 ثالث اهيقق ةئمثالث ىلإ نيتثملا ىلع تداز اذإ اهنأ ىلع اوقفتا -
 لك يلف داو ةاضو اشم ع ةئمثالث تغلب اذإ اهنأ' ىلع اوعمجأو - ه

 : 2 .ةأش ةئم

 غلبت ىتح نيرشعو ىدحإو ةئملا دعب ريغتيال ضرفلا نأ ذاعم نع يكحو
 هايشلا تغلب اذإ : لاق هنأ هنع يكحو . هنع ٍتبثيالو . نيعبرأو نيتنثاو نيتثم

 تننب اذإف « هايش ثالل اهيفف « نيتنمو نيعبرأ غلبت ىتح اهريغي مل نيتنم
 كلذ تبثي دب الو « هايش عبرأ اهيفف « ةئمثالثو نيعنرأ غلبت ىتح اهريغي مل ةئمث

 ةأاش ةئمئالث منغلا تناك اذإ : : يعخنلا مي ميهاربإو ٠ حلاص نب نسحلا لاقو . هنع
 سمخ اهيفف ةاشو ةاش ةئمعبرأ تناك اذإو ء ايش عبرأ اهيف نإف , ةدحاو ةاشو
 اراك 304 5/1 ب 85/7تب 77 الا ام آ1/8 2 51/1م ؟5رم] . هايش
 نبا نع +86 .9؟9/6 ع (رثنمللا نبا نبع) ؛5/!9يا1؟81/5-

 . [(هريغو ءرذنملا
 منغلا يف موسلا طارتشا - 87

 نم ةفئاطو « رباجو ٠ يلع لوق وهو « ةمئاس تناك اذإ الإ منغلا يف ةاكزال
 .ثيدحلا لهأو ءاهقفلا رئاسو« مهنم مهل فلاخمال « ةباحصلا
 . |3174 - ١ ؟الالاك]

 - م "واس



 متغلا فانصأ مض - 4

 .زعملاو ء نأضلا نيبو « منغلا فانصأ نيب عمجلا يف ءاملعلا نيب فالخال

 .[اى؟دهدقإ

 منغلا يف صقولا -

 . [5758١ك] . منغلا يف صقولا ىلع اوعمجأ

 باصنلا لامكإل مئغلل مضي ام -
 (١1؟هقو)

 ةفلتخم نكامأ يف ةمئاسلا عمج -

084:5 

 مدغلا ةاكز يف ذخؤيال ام -

 ةاكزلا يف بجاولا يف يدَجالو ء فورخخ ذخؤي ال هنأ ىلع اوعمجأ - ١
 . ةاشلا نع

 ء سيت 7 ةقدصلا يف ذحخؤي ال هنأ ىلع راصمألا ءاملع ةعامج قفتا -

 . نيكاسملل ريخ كلذ نأ قّدصْلا ىري نأ الإ ءروع تاذالو ةمرغالو

 نوكي نأ الإ « ةاكزلا يف ذخؤتال ةلخخسلا نأ يف فالخ ملعيال -

 ١ ماا 1 اا تاكل ًا,راغص هلك باصتنلا

 .|207/15ياهع/اب

 منغلا نم ةريغصلا ذخأ حابي ىتم - 183197

 عامجإب ةريغصلا ذخأ زاج راغصلا منغلا نم اهلك ةيشاملا تناك نإ

 . [797/5ع] . ةباحصلا

 ًالاغس تجتنأ اذإ منغلا ةاكز - 88

 ءانثأ يف لاخس هنم تجتنف « مدغلا نم لماك باصن هدنع ناك نم

 رمع لوق وهو« تاهمألا لوح مامت دنع عيمجلا يف ف ةاكزلا تبجو لوحلا ٠

 601/1 ًاعامجإ ناكف امهرصع يف فلاخم امهل فرعيالو « يلعو

 - م9



 اهريغ نم منغلا ةاكز جارخإأ-
 .اهريغأ م منغ نم همنغ ةاكز فلكملا جرضي نأ زوجي هنأ ىلع عامجإلا

 6 ١/هع]

 : ةضفلا ةاكز

 ؛ ةضفلا ةاكز بوجو -

 ' ش (1074)

 ةضفلا ةاكز يف لوحلا طارتشا -

 (ةاهد)

 ةضفلا باصن رادقم -

 ةئم غلبت مهرد اتئم يهو+ قاوأ نسمخ ةضفلا باصن نأ ىلع عامجإلا نإ

 وأ « فيس ةييلح وأ « ةأرما يلح نكت ملو ؛ ةصلاخلا ةضفلا نم ًالاقثم نيعبرأو
 لهأ لك نإ : هلوقب يسلدنألا بيبح نبا درفناو ؛ "اتا وأ . ًافحصم وأ « ةقّطنم
 مهاردل ةبسنلاب نزولا يف ًافالتخا ربلا دبع نبا ركذو« مهمهاردب نولماعتي دلب

 : . دالبلا مهارد نم اهريغو « 'سلدنألا

 . ةقاك ءاملعلا بهذم وهو . ددعلاب ال نزولاب ةضفلا باصن يف رابتعالا نإو

 طلغ اذهو « نزولاب ال ددعلاب رابتعالا نأب يلزتعملا يسيرا : يبرغملا لاقو
 ملام 747/1ب 584: 787م58:54رسم] . عامجإإلاو صوصنلل فلاخم
 /غ (رذنملا نبا نع) 5« ؟/5ي لال - ١؟5-15554-1859 اك

 لنقل !١ 4ى/" لح ؟11/80ف (ضايع نع) 18/4 ش (رذتملا نبا نغع)
 . [؟؟ى/4ن

 يف « ةقطنماك . فيسلا لئامحو ؛ يلراو: ةذوخلا يلح وأ ؛ حابم يلح ىلك يف عازتلا : ةيميف نبا لاق
 يف حابم ٌعباصأ ةعبرأ زواجتي ال يذلا زرطلاك ؛ بوثلاب لصتملا ريسيلا بهذلاو « هريغو دمحآ بهذم
 سس ءاصلعللو « هنع نيتياورلا ىدحإ يف فيسل ةيلحك « هلك, ,حالسلا ةيلحو « هنع نيتياورلا ىدحإ

 ادب ةيلحلا نم كلذ ريغ يف

 - ماا



 ةضفلا ةاكز رادقم - 1

 178/4ن 8//1ي ”6ام ؟١/45ب] . رشعلا عبر ةضفلا ةاكز نأ ىلع اوقفتا
 . [(رذنملا نبا نع) 17/5عا

 ةضفلا باصن ىلع داز ام ةاكز - 47

 ىقبت باصتلا ىلع ةدئاز ةضفلا نم مهرد يتثم لك يف نأ ىلع اوقفتا
 .|[؟عرم]. 0 'مهارد ة ةسمخ ( لوح

 باصنلا لامكإل ةضفلل مضي ام -
 (1هو)

 ةضفلا نم ذَخُنا ام ةاكز - 417
 وأ « هلامعتسا ميرحتب مكُح اذإ هريغو . يلح نم ةضفلا نم ٌدَحُنا ام نإ ْ

 . نيملسملا عامجإب ةاكزلا هيف تبجو « هتهارك

 ام اهكلام دنع ناك وأ . نزولاب ًاباصن تغلب اذإ ةاكزلا اهيف ةضفلا ةينآ نإو
 ؟ةهز١ك 15/9ي77/5ع] . ملعلا لهأ نيب فالخ ريغب هيلإ اهمضب ًاباصن غلبي
 .[اها/؟ ح

 اهريغب ةطولخملا ةضفلا ةاكز - 4

 ةضفلا نم اهيف نأ الإ ء اهريغ نم طلخ ةضفلا يف ناك اذإ هنأ ىلع اوقفتا

 . [185م ؟هرم] . ةاكرلا طيلخلا يفق « باصنلا رادقم ةضحملا

 هسفنب هتاكزل فلكملا عيزوت -

 مااا

 الف « نيعبرالا نود اميف اوفلتخاو , عامجإلاب نيتثملا ىلع ةدئازلا نيعبرالا يف ةاكزلا تحص دق :اولاق
 . فالتخاب اهيف ةاكزلا بت

 اذه نكلو ؛ كلذ يف ةاكزلا باجيإب صن تاي مل ول احيحص اجاجتحا نوكي ناك اذه مهلوق نإو
 « ضراآلا تجرأ ام قسوآ ةسمنخ نود امو «رقبلاو « ليخلا ةاكز يف مهلوق يف مهيلع دوعي لالدتسالا

 . [1؟؟55ك] . نيعبرالا يف عامجإلا ربلا دبع نبا لقن دقو |187م] . كلذ ريغو . يلح او

 امهل فرعي الالو « ةدايزلا تلق نإو ء باصتلا ىلع داز اميف ةاكزلا بوجوب رمع نباو . يلع لاقو
 . [837/9يٍإ . اعامجإ نوكيف ؛ ةباحصلا نم فلاخم

 - ها -



 : رطمل ١ةاكز

 رطفلا ةاكز مكح - 6

 مل بجو صضرف يهو . رطفلا ةاكزب رمأ ي هللا لوسر نأ ىلع اوعمجأ

 نسبا نع) 01/8ي "هام 18506 - 108 - 1 م51 ] . "'ءيسش اهحصسني
 نسبا ننع) ؟78//587ف (رذنملا نباو« يقهيبلا نع) 45/1ع (قحساإو ءرذنملا

 : [(هريغو ؛ رذنملا نبا نع) 180/43 159/1 ح (هريغو «رذنملا
 رطفلا ةاكز ةعيبط - 5

 ال ندي ةاكز اهنأو . هسفن يف را ىلع بيت رطقلاةاكز نأ ىلع اوقفت

 ١ |؟١/9/0ب] . لام ةاكز

 رطفلا ةاكزب فلكملا نم - 6517

 وأ 5 ًاراغص ًاثانإ وأ 2 اوناك ًاناركذ ءرطفلا ةاكزب نوفلكم نيملسلا نإ

 رئاسس لاق !اهبو ؛ ةيدابلا لهأ نم مأ ةرضاحلا لهأ نم «ًارارحأ وأ ' "”ديبع « ًارابك

 . ءاهقفلا عيمجو « نيعباتلاو « ةباحصلا

 نب ديعس نعو . موصلاو ةالصلا قاطأ نم ىلع الإ بجت ال يلع لاقو

 . ماصو ىلص نم ىلع الإ بجت ال اهنأ يرصبلا نسحلاو ؛ بيسملا

 .٠ ًاعامجإ رسوؤملا ىلع بجت يهو

 اذبهو « ةيدابلا لهأ ىلع بجت ال اهنأ يرهزلاو « ةغيبرو ءاطع نع يكحو

 . عامجإلا نع ذوذش

 « يسن دقق اهبوجو ناب الاق مصإلا ناسيك نب ركب ابأو  ةيلغ نب ميهاربإ نال ءرظن عامجإلا لقن يف '"
 ه«هب هبللا"لوسر انرمأ)) : لاق ةدابع نب دعسس نب سيق نع هريغو ؛ ٍنثاسنلا ىور امبامهل لدتساو
 اذهو . ((هلعفن نحنو « ادهني ملو انرماي مل ةاكزلا تزن املف ؛ ةاكزلا كلزنت نآ لبق رطفلا ةقدصب
 . خستلا ىلع هيف هيف ليلد الف ةحصلا ريدقت ىلعو ء.الوهجم ايوار هدانسا يف نأب بقعتم

 9//781ف] . ةدكؤم ةنس اهنآ ةيعفاشلا نم نابللا نباو « رهاظلا لهآ نضعبو بهشأ نع لقتو
 ..[(رجح نبا نع) 0/4٠18ن

 . بجاولاو « ضرفلا نيب ةقرفتلا يف ف مهتدعاق ىلع ةيضرفلا نود بوجنولاب نولوقي ةيفنحلا نإو

 اال ةيضوفلا هب تبنت عطاق ليل 11 اولاق

 .(146 ناك

 - ه4



 75 17هام ١/77/0بإ. ميتيلا ىلع بجت ال نسحلا نب دمحم لاقو

 . [(يدرواملا نع) ١4 - ١1١7186 /6ع هاري

 ريغلا نع رطفلا ةاكزب فلكملا-

 هيبأ ىلع بجت لام هل سيل يذلا لفطلا نع رطفلا ةاكز نإ - ١

 . عامجإلاب

 الو «بّتاكُم ريغو « ًارضاح ناك اذإ دبعلا نع رطفلا ةاكز نإ - ؟
 ناكأ لوس هديس ىلع بجت « ةراجتلل دبع الو , قبآ الو ء بوصغم

 دواد لاقو . نيملسملا عامجإ اذه ىلعو ءال مأ ءبسك ديبعلل

 مزليو « دبعلا ىلع بجت لب « ديسلا ىلع بجت ال : روث وبأو « يرهاظلا

 . ءاملعلا عامجإب دودرم لطاب اذهو . اهل بسكلا نم هنيكمت ديسلا

 مزلي الق ء رطفلا ةاكز هديس هنع جرخي ملو « دبعلا قتعأ اذإو

 . ءاملعلا عامجإب هسفن نع اهجارخإ دبعلا

 . ردم نع رطل از ديسلا ىلع نأ وفشخ ملو - ١

 ءرمع نبا لعف وهو هتأرما ديبع نع رطفلا ةاكز يدؤي نأ جوزلا ىلع -

 . "ةباحصلا نم فلاخم هل فرعي الو

 هيلع بجت نم نذإب هسفن نع اهجرخأق « هريغ ىلع هترطف تبجو نمو
 الدال للدم 1؟هؤم - !؟618- ١ هكر ؟ةامإ. اعامجإ كلذ هنم حص

 -8/56١1ع (رذلملا نبا نع) 592 55/7 ي الا ,١/1770ب (ضعبلا نع)

 . [159/75 ح (هريغو هرذنملا نبا نع) 8

 ملسملا نع رطقلا ةاكزب ملسملا ريغ فيلكت ب 45

 هدبع وأ « هبيرق نع رطفلا ةقدص هيلع بجت ال . كرشملا وأ « رفاكلا نإ

 . بوجولاب دمحأ نع ةياورو « ةيعفاشلل هجو هيف نكل . عامجإلاب نيملسملا

 نسبا نع) ١5 /5ع (رذنملا نبا نع) 57/؟ي (رذنملا نبا نع) ؟89/7ف ”هام]

 . [(رذنملا نبا نع) 181/43 1917/75 ح (رذنملا

 . [707م]. 38 هللا لوسر نود دحأ يف ةجحال

 - مه



 رطفلا ةاكز هيلع سيل نمأ- 6
 هيلع ةرطف ال هل ءيش ال نم نأ ىلع اوعمجأ - ١

 هسفن نع رطفلا ةاكز هيلع بت ال غلابلا ءرحلا «رفاكلا نإ - ؟

 ْ . عامجإلاب
 0 ةرفاكلا هتجوز نع رطفلا ةاكز جرخي ال ملسملا نأ ىلع اوقفتا دقو

 . عامجإلاب سفن نع هيلع ة ةرطف ال كرشملا نإ - و

 . ًاعامجإ ًادبع مزلت ال رظفلا ةاكز -

 هل فرعي و ردع نبا لوقو« طفلا هج هلع ريل بتاكل نإ -4

 3٠١ ١86 . 99/5عا١1814ك ؟هام] : "ةباحصلا نم فلاخم :
 (نضعبلا : ن نع) و7 7م هاا ي (امهريغو 2 يدروأملاو ءرذنملا نبا نع)

 . |(رجح نبا نع) 181١ 180/4ن 1١91/1 ح 15852 588/9ف

 نينجلا رطف ةاكز - املأ

 الو «اهبحتسي دمحأ ناكو ؛" 'ءامجإلاب نينجلا ىلع بجت ال رطفلا ةاكز

 نم ًاطؤي نيرشغو ةئمب هدّيق نكل مزح نبا لاق هبو . اهبوجو هنع يورو . اهبجوي
 (رذنملا نبا نع) 7/7/7 ي (رذنملا نبأ نع) 588/9ف ”5ام] . هب همأ لمح موي
 . [(رذنملا نبأ نع) 181/5ن 149/5 (رذنملا نبا نع) ا

 رطفلا ةاكز رادقم - 67

 وأ ءطقألا وأ ءريعشلا وأ ؛ رمتلا نم عاص سفن لك نع مقل ةكذ

 . عامجإلا هيلعو . تلُسلا

 ماقم موقعي هنأو« حمق نم م عاص فصت رطفلا ةاكز نأ اوأر ةباحصلا تنإو

 نع) ؟45/8ف 57/1/1ب 4 014/1 طالما 84/4 ش] . "ريعشلا نم عاص
 . [(رذنملا نبا نع) 187 2185/4ن 7٠١1/5 ح :(رذنملا نبا

 . |1٠7/م] لق هللا . لوسر نود دحأ لوق يف ةجح ال("
 م ةباحصلا يف فلاخم هل فرعي الو« لمحلا نع رطفلا ةقدص يطعي ناك نامثع
 ماشلا ءارمس نم نيدم ىرآل ينإ : ةيواعم لاق : هيفو ةعامجلا هاور يذلإ يردخلا ديعس يبآ ثيدح نإ '

 ,هنأ ىلع لاد ثيدحلا اذه . هجرخآ تنك امك هجرخأآ لازآ الف : ديعس وب لاقف ءرمت نم اعاص لدعي
 .[لدكر/ ون ؟ةكرنفإ ةلآسملا يف عامجإ الف ءرمع نبا ناك كلذكو « كلذ ىلع قفاوي مل

 -همود



 رطفلا ةاكز يف هجارخإ زوجي ام - 186

 ءريعشلاو «رتلاو "ربل جارخخإ رطفلا ةاكز يف زوجي هنأ ىلع اوعمجأ
 ًافالخو « ربسلا يف هفالخب دتعي ال نمل ًافالخ بيبزلاو «زرألاو « سدعلاو « ةرذلاو

 . هب دودرم عامجإلاب قوبسم امهالكو « بيبزلا يف نيرخأتملا ضعبل

 , "”فالخ الب رضحلا نع ئزجي الو. ةيدابلا لهأ هجرخي طقألا نإو

 (يدرواملا نع) 191/9ف (ضعبلا نع) 4١7م (ضايع نع) "ه4 ش]

 5/٠١ ن؛/تدماع١11/6 [(يدرواملا نع) .

  - 4رطفلا ةاكز يف بجاولا ةميق جارخإ

 وبأ هزاجأو « ءاهقفلا ةماع دنع زوجي ال رطفلا ةاكز يف بجاولا ةميق جارخإ
 . [(ضايع نع) 776/4ش] . ةفينح
 ةأزجم رطفلا ةاكز ءادأ - مه

 الب ء اهضعب مث ءاهضعب جرخي نأ هلف ءرطفلا ةاكز هيلع تبجو نم
 . [817م] . فالخ

 رطفلا ةاكز جارخخإ تقو - 65

 . ناضمر رخآ يف بهجت رطفلا ةاكز نأ ىلع اوقفتا

 اهليجعت نأل  عامجإلاب زاج كلذ نم رثكأ ال نيمويب ديعلا لبق اهاذأ نإف

 . فلسلا عامجإب زئاج

 . ديعلا ةالص لبق رطفلا موي اهجرخي نأ لضفألا نأ ىلع اوعمجأ دقو

 اهتقو نإ : هللاب روصنملا لاقو . قافتالاب مارح ديعلا موي نع اهريخأت نإو
 77/7ي 1417 //8ت ١/177بإ] . لاوش رهش نم ثلاثلا مويلا رخخآ ىلإ

 . [(نالسر نباو « ىيحي مامإلا نع) 184 ١ 181/4ن (يردبعلا نع) نسل

 . [7 ٠ 4م] . هب نوتاتقي اوناك مهنا مغر ربلا نوجرخي ال اوناك ةباحصلا نم ددع
 7/1١١ع] . رضحلاو ةيدابلا لهأ نيب طقآلا ءازجإ يف قرف ال هنآ ريهامجلا هب عطق يذلا بهذملا ("

 . |(يوونلا نع) 1-85/4١187ن (يوونلا نع ؟91/9ف

 - هاسال



 رظفلا ةاكز فرصت نمل - 6617

 . نيملسملا ءارقفل فرصت رطفلا ةاكز نأ ىلع اوعمجأ

 ْ 7/1 بأ ملعي فالخ الب دحاولا مزلي ام ةعامجلا ءاطعإ زوجيو
 : . لي

 لفي عكر فلكملا عيزوت -

 ش ةلففقا

 ثرالاب اهعئادل ةاكزلا ةدوع - 868

 اهذحأ هلزوجي هنإف «ثرإلاب اهعفد نم ىلإ رطفلا ةاكز تداع نإ

 نست عامجإلاب

 ىنز

 ١ ىنزلا مكح- ليما

 . [١*ءام] . ىنزلا ميرحت ىلع اوعمجأ

 ىنزلا ةبوقع -

 ْ ىنزلا دح : ر
 1 ىنزلا ىلع ةرجألا -

 (8ةم1)

 لسغلا بجوت ىنزلا نم ةبانجلا -
 (؟ة944)

 ىنزلا نم مراحا حاكن -

 ْ (ةامق)

 , حاكنلا يف ىنزلا رثأ -

 د (40500)

 - تنين



 اهب ىنز نم لجرلا حاكن -
(417) 

 ىنز نم لماحلا حاكن -
 (ة174)

 ىنزلا دلو قاحلتسا -

 (؛83١)

 هيلع امو ىنزلا دلول ام -

 (مةعقر

 ىنزلا دلو ىلع ةالصلا -

 (؟4564)

 ةيناز نم عاضرلا -
 (ل533)

 ينازلا قيقرلا عيب -

 (م5هكح)

 جاوز
 حاكن :ٍر

 جوذ
 هتجوزب جوزلا عاتمتسا -18

 ىوس هنم عضوم لكب ةجوزلا ندب نم ذذلتي نأ لجرلل نأ ىلع مهعامجإ

 ءاملعلا قفتا هيلعو . ًارهاط وأ ء تناك ًاضئاح « مارح هيف اهأطو نأل ربدلا

 ]خ؟/4؟1١اش0/5دا[ .

 ةجوزلا ةروع ىلإ رظنلا -
 (ىةا8)

 -ما4-



  - 8١ءطولاب ةجوزرلا قح ٍ :

 ش مجرة فإ عامجلا يف ًابْجاَواقح ةأرملل نأ ىلع ةفاك ءاملعلا قفتا
 . [174/7ي (ضايع نع)

 ': لماخلا ءطو -

 0 . لالح حيحص هجوب هنم لماحلا هتجوز لجرلا ءظو نأ ىلع اوقفتا
 0 مارح هب اهدلو قحلي ال.يتلا لماحلا ةأرملا لجرلا ءظو نأ ىلع اوقفتاو

 000 7 رم ٠ اهتمصع كلم نإو

 ةجوزلا ءاطو كرت ىلع فلحلا -

 ا ءاليإ :َر
 ' ةجوزلا نع لّزعلا - 88

 نيب هيف فالخ ال اذهو ء اهنذإب الإ ةرحلا هتجوز نلع جوزلا لزعي ال
 نيباو ءربسلا دبع نباو . مزخ نبا نع) 757/92 147/5ف هوم" ءاملعلا
 . |(ربلا دبع نبا نع) 5//191ن (ةريبه

 ةجوزلا ةقفن - ا

 هتاجوز نيب جوزلا لدع -

 اهجوز' ةجوزلا ةمدخ - 5

 اهاضرب « اهريغو « زبخلاو ء خبطلاو . لسغلا يف اهجوز ةأرملا ةمدخ نإ
 1 0 ,*140/؟ش] . فلسلا لمععو .ةمألا عامجإب ةزئاج
 : زوشنلا لبق ةجوزلا برض - امم

 ام لبق زوشتلا فوخل هتجوز برضي ال جوزلا نأ يف فالخ ال
 : . 15١0| //ي]

 : |(رجح نبا نع) 10//190ن 795/4ف] اروهشم اقاليخ ةيعفاشلا دنع هيف نإف . بقعتم اذه

 -ةههواس



 جوزلا لام ظفح - 5

 .[١191م] . فالخ الب ضرف اهجوز لام ةجوزلا ظفح نإ

 اهلا ةجوزلا قّدصَت - 1809

 يذلا ريسيلا ءيشلاب اهلام نم قدصتت نأ اهل جوزلا تاذ نأ ىلع اوقفتا

 . [ة5رم] . هل ةميق ال

 ةجوزلا رذن - 4

 يف فال ال , هب ءاقولا اهيلع ناك . اهجوز رضي ال ًارذن ةجوزلا ترذن اذإ
 . ءاملعلا نيب كلذ

 عامجإب هؤاضق اهيلع ناك ء اهرذنب ءافولا نيبو , اهنيب اهجوز لاح نإ
 . [١١١9؟2] . تقؤم ريغ ناك اذإ « ًاضيأ

 هتجوز لام جوزلا فرصت - م56

 ام ال ء اهلام نم ء ءيشل اهجوز عيب اهيلع ذفني ال ةجوزلا نأ يف فالخ ال

 .للوكمإ ًالصأ اهل هعايتبا الو « هريغل الو ءرظنل ال« «رثك ام الو ء لق

 هتجوز لامب لجرلا قدصت - 180٠١

 . اهنذإ ريغب هتجوز لام نم قدصتي نأ لجرلل لحي ال هنأ ىلع اوقفتا
 . [ةكرم]

 ةجوزلا مداخ جوزلا درط - امالا

 418/4ف]. عامجإلاب هتيب نم ةأرملا مداخ جارخإ هل سيل جوزلا نإ

 . [(يواحطلا نع)
 نيجوزلا نيب داسفإلا .-- اما؟

 ال اهجوزو « ةأرما نيب قرف نم نأ يف ةنسلا لهأ نم دحأ فلتخي مل
 افك كم. ”كلذب ًارفاك نوكي

 « هكولمم وأ « ئئرما ةجوز ببحخ نم)) : لوقي 6 هللا لوسر نآل « مارحل بكترم ء ىلاعت هلل صاع هنكلو (')
 نيبو « مهنيب قاقشلا عاقيإو ؛ مدخلا وآ . ءاسنلا داسفإ ميرحت هيفو . دوادوبأ هاور . ((انم سيلف

 . مهدايسأو مهجاوزآ



 نيجوزلا نيب بذكلا -
 م

 ةجوزلاب رفسلا - 807

 ا ريصق نم ب. ءاش ثييح اههجوز عم رفاست ةأرلا نأ ىلع ةمألا تعمجأ

 ا . [١٠4ةا/ك] . اهليوطو « ةفاسملا
 هدحو جوزلا رقس - امما/ع

 . هئاسن نم دحأ هسعم سيلو «رفاسي نأ لجرلل نأ ىلع نوملسلا عمجأ

 . [؟ىع/غط]

 1 رفسلا نم ةجوزلا عنم - 6

 «/4ن] عامجإلاب اهلك رافسألا يف جورخلا نم هتجوز عنم لجرلل نإ
 1 . [(رذنملا نبا نع) 197/4ن (رذنملا نبا نع)

 دجسملا يف ةالصلاب ةجوزلل نذإلا - 816

 : تناك اذإ دجسملا يف 5 ةالصلل هتنذأتسا اذإ ةجوزللا نذأي نأ جوزلل بحتسي

 : هيلع مرحي ملاهمنم نإ افريل ىلعو يحل ١ ةدسفملا نمأو , ىهتشت ال ًازوجع

 . [(يقهيبلا نع ) ةم/ةعز- ءاملعلا ةماع.لوق اذهو « كلذ

 عوطتلا موصب جوزلا نذإ - ١817
 ١ الا ءرضاج اهجوزو« عوطتلا موص اهل لحي ال ةأرملا نأ ىلع ء ءاملعلا قفتا

 ' . [؛ارم ١؟5/هش] . هنذإب

 كاكتعالاب جوزلا نذإ -

 مز

 جحملاب جوزلا نذإ -
 (ةكل)

 ٠ هتجوزب لجرلا جح -

 (هكنز

 -قةمعالد



 ةجوزلل ةاكزلا عفد -

 (01ة00(

 أ ةداهش -
 6 نيج زلا دح

 0 قفلت

 وزلا ةافول ةجوزلا ةدع -

 ١ ةدعار

 ز ةجوزلا دادحإ -

 هجن ىلع دادحإ : ر

 الا نيجوزلا نم لك ليسغت
 18 04 -6١641(

 نيجوزلا نيب ثراوتلا -
 58 ب5844)

 رحب ةجوزلا ءاعدا -

0 0 

 ةهجوز

 جوز د

 -هعم-





 . نيسلا





 لاؤس
 لاؤسلا مكح -

 41١49452 4؟8/4شإ . ةرورض ريغل لاؤسلا نع يهنلا ىلع ءاملعلا قفتا

 . [(يوونلا نع) ١ ف4/1٠١ 15١0/1858 ال؟م-

 لاؤسلا مرحي نم ىلع - م8

 . ينغ وأ ءبسكلا ىنلع يوق لك ىلع مارح لاؤسلا نأ ىلع اوقفتا

 .[17)4هك١ههرمإ

 لاؤسلا حابي نمل-

 رادقم « بسكلا ىلع ردقي الو  ريقف وه نمل حابم لاؤسلا نأ ىلع اوقفتا

 . [9١هرم] . هتوق هب ميقي ام ا

 لاؤسلا ةحابإ طئارش - 4

 الو , لاؤسلا يف حلي الو . هسفن لذي ال نأ : طئارش ثالثب لاؤسلا حابي

 176/4 ضش]. قافتالاب مارح لاؤسلاف طئارشلا ىدحإ دقف نإف . لوؤسملا يذؤي

 .|15/١15ف

 لئاسلا ءاطعإ - 1885
 . [415854] . ملعي فالخ الب « سرف ىلع ءاج نإو « ىطعُي لئاسلا نإ

 قايس
 ةقباسم :ر
 باس

 بسلا مكح - 847

 . |ممكرا شل. ةمألا عامجإب مارح قح ريغب ملسملا بس

 هس مه8ما/ ا



 بسلا ةبوقع -

)774) 

 ىلاعت هللا بس -

(41:9) 

 ْش بسلا لدابت - 5

 ءامهنم ئدابلاب صخخم نينثا نم عقاولا بابسلا مثإ نأ يف فالح ال
 .هللاقامم رثكأ ئدابلل لوقيف ءراصتنالا ردق يناثلا زواجتي نأ الإ

 .[16- 18/١٠١ شإ]

 يسبس

 ريسأ :ر

 سبح :ر

 ْ دوجس

 !. ةالصلا يف دوجّسلا -

 مصور - مو - ؟؟خق)

 هللا ريغل دوجسلا -ح 6

 .هوحفو صل دجس نم ريفكت ىلع عامجإلا نإ

 5 نيثدحم اوناك ولو ءامّلعلا يدي نيب مهدوجس نم سانلا ماوع هلعفي امو
 . نيملسملا عامجإب مارح وهف

 5086 عامجإلاب رفك وهف « ةدانبعلا ةينب هللا ريْغل دوجسلا ناك نإف

 |؟١ه/ه حالا ع

 -هيهمد-



 ةوالتلا دوجس

 ةوالثلا دوجس مكح -

 8 هل بجاوب سيلو « ةباحصلا عامجإب ةدكوَم سس ةوالّشلا دوجس نإ

 . [(يوونلا نع) 17/8ن 47/١ ح همه" ع 148/7 نش 714/1ب ه١/41ي]

 : ميركلا نآرقلا يف ف ةوالتلا دوجس عضاوم - امل

 . ةدجس ةرشع سمخ نم رثكأ ميركلا نآرقلا يف سيل هنأ ىلع اوقفتا

 2 دعرلاو 3 لحُتلاو ؛ فارعألا : روس يف دجسسي هنأ ىلع ء ءاملعلا عمجأ دقو

 . ليزنت ((مك) و لمتلاو « ناقرفلاو « جحلا لوأو ميرمو ؛ ءارسإلاو

 . رسع نباو « يلعو ؛ رمع ةباحصلا لوق وهو « ةيناث ةدجس جحلا يف نإو

 نباو« ةيلاعلا يسبأو « يمّلُسلا نمحرلا دبع يبأو ؛ ىسوم يبأو « ءادزدلا يبأو

 م0-مارمإ. ًاعامجإ ناكف « مهرصع يف فلاخم مهل فرعي ملو «ٌرزو « سابع

 147 111 /5ف هدال/”ع هكال/١ي كهذا طاام 15/١" ب هدكوم

 . [(لاطب نبا نع)
 ةوالتلل دجسي نم - 1848

 ١041/1ي 7١/١ ب] . عمتسملاو « ئراقلل ةوالتلا دوجس نأ ىلع اوعمجأز

 . [(لاطب نبا نع) 9/5١٠ن (لاطب نبا نع) 445/7ف
 ةوالتلا دوجسل طرتشي ام - 65

 نم ةلفانلا ة ةالصل طرتشي أم ةوالتلا دوجسل طر رشي هنأ يف فالح ملعي ال

 عمست ضئاحلا نأ بيسلا نب ديعسو « نافع نب نامثع نع يور دقو

 . تدجس كل مهللا : لوقي هنأ بيسملا نب ديعس نعو . اهسأرب ئموت ةدجسلا

 رثكأ يف كلذو : رمألا ىنعمب يه نارقلا ةوالت دنع دوجسلا يف ةدراولا رابخآلا نأ ىلع نوملسملا عمجا كا

 . [١/119بإ . عضوم نم
 الو ء دجسي مل ءاش نإو « ةوالتلا دوجس دنع دجس ءاش نإ ناسنإلا نأ ىلإ هنباو ءرمع بهذو

 .[550١١ك] . ةباحصلا نم امهل فلاخم

 سم ه8



 . ههجو ناك ثبيح دجسي ءوضو ريغ ىلع ةدجسلا عمس نميف يبعشلا نعو
 |[ اومن تمل هكدا يإ

 ةوالتلا دوج نم جورفلا -

 . [١/447ي] . فالخ الب ةدحاو ةميلستب هنم جرخي ةوالتلا دوجس

 ةلحارلا ىلع ةوالتلا دوجسس - 0١
 . قافتالاب زئاج رفسلا يف ةلحارلا ىلع ةوالتلا دوجس

 ش ٠ ضرألا ىلع دجسي نأ هيلع نككي ملو , نئموي هنأ يف نوفلتخي الو
 0 ّط همك” ع]إ

 ةالصلا يف ةوالتلا دوجس -18

 ؛ نأرقلا تادجس نم ةدجس ؛ةالملا يفور أر نم نأ ىلعا اوقفتا |

 ةعمج ا ةبطخ يف ةوالتلا دوجسس - 8446

 ىلإ ُلِزْني ةدجس ةيآب رم اذإ هنأو« ةبطخلا يف نآرقلا أرقي نأ بيطخلل

 عطقي آل كلذ نأو «ربدما قوف دوجسلا نم نكمتي مل اذإ اهب دجسيل ضرألا
 ' 541//؟ف] . مهنم دحأ هيلع ركني ملو , ةباحصلا روضحب رمع لعف وهو « ةبطخلا
-444]. 1 

 وهسلا دوجس

 وهسلا دوجس مكح - 4

 :كلاملاقو . مامإلاو ؛ دنا قح يف ةنس وهسلا دوجس نأ ىلع اوقفتا

 ْ لاط ىبتح دجسي مو « مّلسو « ةالصلا يف صقنل وهسلا ناك نإف « بجاو وه

 ًاطرش سيل هنكل « بجاو وه : ةفينح وبأ لاقو . ةالصلا فانئثتسا همْزل لصفلا

 ْ . [دماح يبأ نع) /4عا١ /١بإ] . ةالصلا ةحصل



 وهسلا دوجس ىدؤي ىتم - 6

 هلاح يف الو ءوهسلا عضوم يف دجسي الأ هتالص يف اهس نم مكح نإ

 « هتالص يف وهس لك ناتدجسلا عمجتل , هتالص رخآ ىلإ كلذ رخؤي امنإ « كلن

 . 447/١[ ط ه408ك] . مهعامجإ هيلعو ٠

 وهسلا دوجسل ريبكتلا - 1845

 . |[ هيلع عمجم اذهو ءوهسلا دوجسل ريبكتلا عرشي

 هدعبو , مالسلا لبق وهسلا دوجس - 8197

 يف فالبلا امنإو « "هدعبو مالسلا لبق وهسلا دوجس زاوج ىلع عامجإلا ش
 دقق . ةالصلا يف داز هنأ ملعو , ملس مث , مامإلا ىلص اذإ هنأ 59 , لضفألا
 7/ف |. هلبق رذعتل؛ . مالسلا دعب وهسلا دوجس نأ ىلع ءاملعلا قفت

 .[111/9١١75١ن ”55/7؟ت (ضايع نع) 7١/5 (هريغو يدرواملا 7

 وهسلا دوجس هل عرشي ام - 1894

 ءرهظلا ةالص نم ىطسولا ةّسْلجلا طقسأ نم نأ ىلع اوعمجأ - ١

 . "وهس يتدجس هيلع نأ « ًايهاس ؛ ءاشعلاو « برغملاو  رصعلاو

 وهو« (؛اهيف صقنلاو « ةالصلا يف ةدايزلل وهسلل دجسي يلصملا نإ -

 هل « دوسألاو « ةمقلع لاقو . فلخلاو , فلسلا نم ءاملعلا عيمج لوق

 . ةدايزلل دجسي

 . [1/١١ت] . مالسلا لبق وهسلا دوجس نأ وه ملعلا لهآ دنع لمعلا ''
 يف لقن اذكو . زاوبلاب لوقلا دعبتساو « يعفاشلا بهذملا نع لقن دق ءازجإلا يف فالخلا نآب بقعتو ""

 ال هن «دعبوأ «مالسلا لبق وهسلل دجسول هنأ نم كلام نع لقن ل فلاخم وهو « يكلالا بهذلا

 تلطب مالسلا لبق يذلا وهسلا دوجس كرت نم : ةمادق نبا لاقو . ةيفنحلا دنع فالخلاو . هيلع ء يش

 ءارالا هذه لبق ناك عامجإلا نآب لاقي نأ نكميو . لصفلا لطي مل ام هكرادتيلف هلإو « دمعت نإ هتالص
 .٠ [77/7ف] . ةروكذملا بهاذملا يف

 . [37] . وهسلا دوجس بجوي ال يعفاشلا ؛ ةيميت نبا لات"
 لعق . تاعكر عبرأ مهب ىلصف « كلذ هل ليقف « فرصنا مث نيتعكر يف ملسف « هباحصاب ىلص رمع ['

 ام فالخ لعف دق 6 هللا لوسر نإ : هل اولوقي ملو , هيلع كلذ اوركني ملف « ةباحصلا ةرضحي كلذ

 ةالصلا هيلع لوسرلا لعف رضح دق مهضعبو ء هل ةباحصلا نم نيديلا يذ ضارتعا دعب .تلعف
 . [4142 418/١ ط] . رمع ىلع كلذ اوركني ملف « مالسلاو

 -مههو -



 « ةسماخ ةعكر ىلإ ماقو « ًالثم رهظلاك « ةّيعابر ةالص ىَلص نإف « هيلعو

 انهو . مّلسو ءوهسلل دجسو «.دهشتو. سولجلا ىلإ داع اهيف دوجسلا لبق ركذو
 ءافضف 2-2 ل ها/ؤعامقلاب ؟؟”رمإ| . هيلع عمجم

 ةلقاتلاو ضرفلل وهسلا دوجس - 6

 الب ملعلا لهأ ةماع دنع وهسلا دوجسس يف ةلفانلا مكح ضرفلا مكح

 ؟84/7ي] . ةلفانلا يف وهسلا دوجس عرشي ال : لاق نيريس نبا الإ « فلاخم
 . 90/١[[ ح (دماح يبأ نع) 74/6عا

 00 ديعلا ةالص يف وهسلا دوجس -

 مث «هدجتس « مالسلا دعب وهس دوجس ديعلا ةالص يف يلصملا ىلع ىلع ناك نإ

 الب « يأرلا باحصأو ؛ دمحأو . قاحسإو « يعفاشلاو  يروثلا لوق وهو ربي
 . [719/7ي] . ملعي فلاخم

 وهسلا دوجس هيف عرشي الام - ١

 يف الو «ةزاننلا ةالص يفوهسلل دوجسلا عربي ال. هنأ ىلع عامجإلا

 . [(قاحسإ نع) 54/2ي] : وهسلا دوج يف الو « ةوالتلا دوجس
 ش ,  وهسلا دوجس هل عرشي ام راركت

 ةدايزلاك «وهسلا دوجس هل عرش وهسلا لجأل ةالصلا لبي امع يفع اذإ
 .:[04/9ي] . فالخ الب ةالصلا لطبأ كلذ رثك تنمو ؛ ةالصلا سنج نم

 وهسلا دوجس بجوُي ام ُددعَت - ٠

 لب عيمجلل ناتدجس افك ءذحاو سنج نم رثكأ وأني اهس نم
 . [؟8/7ي] . ملعي فالخ

 وهسلا دوج يف مامإلا ةعباتم - 5

 ذوجسسلا يف هتعباتم مومأملا.ىلعف ء.مامإلا اهس اذإ هنأ ىلع عامجإلا.نإ
 لبقد دوجسلا ناكأ ءاوسو ءرهسلاب مامإلا درغنا مآ هعم اهسأ ءاوس ءؤهسلل

 . هدعب 'مأ « مالسلا

 هس مهه#



 يف هتعباتم مومأملا مزل وهسلل دجسف « مامإلا ةالص ضعب كردأ نمو

 هناك ؟؟امإ. دجسي ال : لاق نيريس نبا ذلإ ةفاك ءاملعلا لوق وهو ء دوجسلاأ

 يبأو « دماح يبأ نع) ”517/4ع *؟رم (قاحسإو « رذنملا نبا نع) هاذي

 .["ةا/ا اح (مزح نبا نع) /8/١7بف (بيظلا /

 مامإلا دود مومأملا وهس -40١م

 لوق اذهو . مامإلا دجسي ال امك ءوهسلل دجسي الف مامإلا فلخ اهس نم 1

 ؟5- ؟هامإ هسفن وهسل مومأملا دجسي : لاق هئإق « الوحكم ذلإ ءاملعلا عيمج

 . [95/؟ي (دماح يبأ نع) 54/4-50ع

 ركشلا دوجس

 ركشلا دوجس توبث ١905-

 حص ِءِرَلا ىلع ىلاعن هلل هم ةمعن دورو لاح يف نوكي يذلا ركشلا دوجس

 ةباحصلا نم ءالؤهل فلام الو« كلام ىب بعكو « يلعو « ركب يبأ نع

 . |ة0ام :الصأ

 قاحس

 قاحسلا مكح - 3
 . [١؟١رم] . مارح ةأرملل ةأرملا قحس نأ ىلع اوقفتا

 قاحّسلا ةبوقع - 4
 . [81١رم] . "هيف ّدَح ال قاحّسسلا نأ ىلع اوقفتا

 رحس
 هتقيقحو ءرحسلا تابثإ - 11

 نم هريغ ةقيقحك ةقيقح هل نأو « رس تابثإ ةنسلا لمأ تهذم

 187/٠١ ف (يرزاملا نع) ١5/4 ش]. كلذ ركنأ نمل ًافالخ ءايشألا

 . [(يرزاملا نع) 178/ا/ن (يوونلا نع) ,

 . ["7/4ي]| . ريزعتلا نيتآرملا ىلعو

 - -مةهارث د



 لَو ءرحسلا مكح 3 14

 رئابكلا نم هنأو « مارح هَّلَمَعو . هميلعتو ءرحسلا مّلعَت ْنأ ىلع عامجإلا
 . [(يوونلا نع) ١ا/ا//7/ن (يوونلا نع) ١٠/187بف ه5ا//8ي 18/ةش]

 ةماركلاو ءرحسلا نيب زييمتلا- 05

 ال ةماركلا نأو . قساف نم الإ رهظي ال رحسلا نأ ىنلع نيملسملا عامجنإ

 ١/9/0 ْن (ينيوجلا نع) ١٠/187ف 77/4 ش] . يلو ىلع الإ رهظت

 ه0 . [(امهريغو « يلوتماو . ينيوجلا نع)
 رجاسلا ةبوقع - 7

 : بدنجو ؛ ةصفحو ؛ رمع نباو , نامثعو « رمع لوق يف لّتقلا رحاسلا دخ
 . ًاعامجإ ٍتاكف ءركني ملو , اذه رهتشا دقو  بعك نب!بدنجو ؛ هللا ديع نب

 . |هةح/دي مالوم - مالوط؛ك]

 ْ رحانسلا ةداهش -

 هز

 روحس

 موص :ر

 ةقرس
 ةقرسلا ةبوقع -

 ةقرسلا دح :ر

 قراسلا ةحيبذ -

(1644) 

 ! ةقورسم ةلآب حبذلا -

 ْش (1697)

- 04 - 



 ايلا

 يعسلا مكح - 1و1

 . ًاعامجإ بجاو يعسلا نإ

 هيلعو . هجح مت دقف « عسي ملو « جح نم نأ ىلع ءاملعلا عمجأ دقو

 . [(يواحطلا نع) ه١ /هن 7٠١4/١ ط ء هدرا ح] . "مد

(055) 

 يعسلا تقو - 4

 نأ طرتشي هنأ الإ . دودحم لوق يعسلا تقو يف سيل هنأ ىلع اوعمجأ

 لغأ ٍضعبو « دوادو « ءاطع نع يور ام الإ « نيملسملا عامجإب فاوطلا دعب نوكي

 ..دودرم رهاظ طَلَغ اذهو « يعسلاب دعا فاوّطلا ىلع يعّسلا مدقول هنأ ثيدحلا

 . [#”ه5//5 ح (هريغو « يدرواملا نع) ىا/« ما/دع 754/١ بإ

 يعسلل ةراهطلا - 1١9186

 . يعسلا يف طرش ضيخحلا نم ةراهطلا نأ ىلع اوقفتا

 نأل ءاملعلا عامجإب ةبانجلاو « ثدحلا نم ةراهط ريغ نم زوجي هنأ الإ

 طرتشا هنإف « نسحلا الإ « فالخ الب ىعسلا طورش نم تسيل ةراهطلا هذه
 . 00 - حام مالا - 11 - 1711 س1: مسا /1ب]. كلذ

 يعسلا ةّيفيَك -19415

 . تيبلاب فاوطلاب ًالوصوم نوكي نأ يعسلا ةنس نأ ىلع اوعمجأ

 نأ هل بحبس ء افصلا ىلإ جورخلا دارأو فاوطلا نس ةالص نم غرف نمو

 يبأو « يعفاشلاو « يروشلاو . كلامو . يعخنلا لوق وهو ؛ , رجحلا ملتسيف « دوعي

 . ملعي فالخ الب يأرلا باحصأو دمحأو «روث

 ءافصلاب أدبي ىًاعبس 1 سس ةورملاو ء افصلا نيب فاط نم نأ ىلع اوقفتا دقو

 . ىعس دقف « ًايشم ةعبرأو « ًاببخ ةثالث , ةورملاب متخيو

 . [91/هنإ . هنودب جملا متي الو , مدلاب ربجي ال نكر روهمجلا دنع يعسلا نال « كلذب يواحطلا برغآ



 ددع لمعلا هيلعو « انفصلاب أدبو « هزجي مل« افصلا لبق ةورملاب أدب نإف

 . ملعلا لهأ

 « هيلع عمجم اذهو ""ليسملا نطب يف ًاديدش هيعس نوكي نأ بحتسيو

 1 « رينزلا مسهنمو « ةورملاو افصلا نيب اهلك ةقاسملا ىغسي ناك نم فلسلا نم نأ الإ

 1 ١ 0 . هللا دبع هئياو

 . ًارئاج كلذ اوأر ملعلا لهأ نإف « ةوزملاو افصلا نيب ىشم نإف

 لب ٠ يعسلا يف ل ال اهنأ ىلع ءاملعلا عمجأ دقف «ةأرملا امأ
 : . ًايشم يشم

 6-0 ا - نإ | مهعيمج دنع هرج ةورملا لفسأ يف فقو نإو

 ا : ؟ا/عومل - اغا/لكو5 - ١النعاأ - [١0/9 - ا - اب - اللا

 ذم نبا نع) اال ع 1/١ 11511 4/5ت 5 عالام رم امالاا/

 . [[80/8ش (رذنملا نبا نع) 7541: 74/7ي

 يعسلا يف بوكرلا -91١1ا/

 يبغا نأ ىلعو « ةورملاو افصلا نيب يعسلا يف بوكرلا زاوج ىلع اوعمجأ

 .[[84/هشإ رذعل الإ ةنم لضفأ

 يعسلا ىلع ءانبلا - ١1و14

 ةعامجلا عم يلصي .هنإف « ةبوتكملا ةالصلا تميقأ مث 'يعسلاب عرش نم

 2 عمامإ. فئأتسي امغنإو « ينبي ال : نسحلا لاقو . هيعس ىلع ينبيو
 ش . [رذنلا نبا نع)
 يعسلاب عوطقلا - 6
 نيملسللا عامجإب عورسشم ريغ « رمتتعملاو جاحلا ريغل يعسلاب عوطتلا نإ

 .[م5؟/9ف]

 ْنِيليملا يذاحي نآ ىلإ دجسملا ءانفب قلعملا رضخالا ليملا ىلإ: هلوصو لبق نم وهو « فورعم ردق وهو 0
 . [980/8 نش] .'سابعلا رادو دجسملا ءانفبأ نيذللا نيلباقتملا نيرضخالا

 -ةهمه-



 يعسلا راركت -

 عم ىعس نإف « فاوط دعب دحاو يعس الإ عرشي ال هنأ يف فالح ملعي ال

 . م ةن/"يإ ةرايزلا فاوط عم هعم عسي مل نإو , هدعب عسي مل؛ مودقلا فاوط

 يعسلا ءانثأ يف مالكلا - :

 دب الام الإ . يعسلا يف ىلاعت هللا ركذ ريغب مالكلا نوهركي ءاملعلا نإ 1
 . ءاعدو هركذ عضوم هنأل « هنم :

 . ]١74782[ . عيمجلا دنع هيعس دسفي مل« ملكت نإف

 افصلا دنع ءاعدلا- 5 ١

 . ءاملعلا ةعامج دنع ءاعدلاو « ةباجإلا هيف ىجرت عضوم افصلا نإ

 ىلإ جرخي نأ رمتعملاو ء جاحلل يغبني هنأ ىلع اوعمجأ دقف « كلذلو

 ردق نإ , هربكيو , هدحو هللا دمحيو « تيبلا ىري ىتح « اهيلع ىقريف ءافصلا

 . كلذ ىلع
 مهنيب فالخ الف . هلفسأ يف ماقو ءافصلا ىلع قري ملو « لعفي مل نإف

 . هثرجي هنأ

 - .]402*١78 ملعلا لهأ نم دحأ دنع دح ركذلاو « ءاعدلل سيلو

 .للالكوك - م

 رفسلا حابي ىتم - ١

 . [155/هب] . عامجإلاب رئاج « ايندلا بلاطم رئاسو 2 ةراجتلل رفسلا نإ

 رفسلا بجي ىتم - 1

 ىلإو ؛ اهيف يتلا كسانملل ىنم يلإو ء فوقولل ةفرع ىلإ رفسلا نإ 3

 . [ة؟/هذإ عامجإلاب بجاو رفكلا راد نم ةرجهلاو « داهجلا ىلإو« ةفلدزم

 ملعلا بلطل رفسلا- 6

 . [15/هن] . عامجإلاب بحتسم ملعلا بلطل رفسلا نإ

 - ههاث



 ءابولا نم رفسلا - 5

 ىلع ةباحصلا هقفاوو « نوعاطلا نم اوجرخي نأ'سانلا رمأي رمع ناك
 : .[":ه/ع طإ]. كلذ

 رحبلا يف رفسلا - ١1

 . ةجايقرا نيح يف هبوكر ذحأل زوجي ال رحبلا نأ ىلع ءاملعلا قفتا
 |[ ى1]

 ةعمجلا موي رفسلا - 4

 اًمأألإ . "ةفاك ءاملعلا دنع زئاج رجفلا عولط لبق ةعمجلا ةليلرفسلا
 ْ يسلصي ىتح سيمخلا موي نم ءاشعلا دعب رفاسي ال : لاق هنأ يعخنلا نغ يكح
 0 . هل لصأ ال لطاب بهذم اذهو . ةعمجلا

 .. اهل يدون اذإ ةعمجلا همزلت نم ىلع مارح رفسلا نأ ىلع اوقفتاو
 م:/4ع] . "قافتالاب زوجي الف « ةعمجللا موي نم لاوزلا دعب رفسلا امأو

 . [(نضعبلا نع) 5370/50 ١6١رم

 ْ رفسلا يف سرجلا ةبحاصم - 89

 «ةملس مأو ةشئاع لوق وهو « زوجي ال رفسلا ةَققر يف س رجا لامعتسا
 . 7 ةباحصلا نم فلام كلذ يف مهل فرعي الو « ةريره يبأو

 ْ هتدمو ءرفسلا ةهج -
 ْ لاط نإو ء بحأ ثيح ىلإ رفاسي نأ لجرال نا ىلع نمت عمجأ

 . [783/4 ظ] ١ هرفس

 , رفسلا بدأ 90

 : ةيتآلا رومألا ةاعارم رفاسملل ٍئغبني هنأ ىلع نيملسملا عامجإ

 .|1ةكرم] سيمخلا موي نم سمشلا لزت ملام حام لجرلا رفس نأ ىلع اوقفتا 0 ٠
 اوقرفو ءانملعلا ةماع كلذ يف هفلاخو « تاولصلا رئاسك ه هزاوج ىلإ ةفينحأ وبأ بهذ دقف . كلذك سيل”

 . [(يقارعلا نع) 70/8نإ . تاولصلا نم اهريغ نيبو « ةعمجلا نيب

 -هعمهمد



 ١ - لامحلاو « مالغلاو , مداخلا عم قّلُخلا َنْسُحو . قرا لمعتسي نأ «

 مهريغو « لئاسلاو .
 قرطلا يف سانلا ةَمحازمو « ةنحاشملاو . ةَّمصاخْلا ٍبّنَجَتَي نأو - ؟ «

 كلذ هنكمأ اذإ ءاملا دراومو .

 * - لئاسوو) « باودلا ةَنْعَلو ء ةّبيغلاو « مّعَّشلا نم هناسل نوصي نأو
 ةحيبقلا ظافلألا عيمجو « (بوكرلا .

  - 4اهب جاما يساويو ؛ ًادحأ رهني الو . فيعضلاو لئاسلاب قفري نأو
 ًاليمج ًادر ِهَدَر لعفي مل نإف «رسيت 181/4 .

  - 49رفسلا دنع ءاعدلا

 لاح يف دحأ ىلع هليق ضرف ريغ رفسلا دنع كي لوسرلا ءاعد نم لقن أم
 ه]. عيمجلا عامجإب رفسلا ىلع همزع ٠١7/8[.

 - يف مميتلا
)0/989( | 

 ' - رفسلا نم نيفخلا ىلع حسملا
 (مك5)

 - رفسلا يف ناذألا

050) 
 - رفسلا يف ةالصلا

 رفاسملا ةالض :ر

 - ةعمجل اب رفاسملا فيلكت

 (؟451)

 - نيديعلا ةالص رفاسملا ءادأ

 (؟هكك)

 - ههه



 رفسلا يف ةلفانلا ةالص -

 ٠ ةفضكفا

 موصلاب رفاسملا فيلكت -

 م5
 رفسلا يف نهرلا -

 (ىا0م)

 ةأرملا رقس -

 سبل ميركل - 141/6

 رفسلا نم ةجوزلا عنم -
 | (1ملبه)

 رفسلا يف ةجوزلا ةقفن -

411) 

 مسقلا يف اهقح طقسي ةجوزلا رفس -
545 

 ١ هيفسلا ىلع رْجَحلا -
 1 رجح:

 هيفّسلا ةّيصو -
 10 ٠

 هيفسلا قالط -

 (مال

 هك لا



 ركس

 ركسلا مكح - 8

 . [10ام] . مارح ركسلا نأ ىلع اوعمجأ

 رمخ :ر
 ركسلا ةبوقع -

 برشلا دح َْن

 هفلتأ ام ناركسلا تامض -

 ش (5964)

 ناركسلا قالط -

 (م/.60)

 ركسلاب ءوضولا ضقن -

(4451) 

 مالس
 مالسلا مكح - 4

 . [777/؛4 ح] . اعامجإ ةعورشم ةيحتلا

 مالسلا ءادتبا نإ مكح -

 . نيملسملا عامجإب ةنس مالسلا ءادتبا نإ

 457/8 ]54٠00144 . فلسلا لمع وهو . ةعامجلا نم دحاولا يفككيو
 (ربلا دبع نباو « باهولا دبع نع) 1١470 ”/١١1ف (هريغو ربلا دبع نبا نع)

 . [(ربلا دبع نبا نع) 15/4: 799/7ن 7ا/7/ةح

 سفنلا ىلع مالسلا - 5

 هللا دايع ىلعو ؛ اديلع مالسلا : لاق دمحأ هيف سيل تيب لمخد نم
 . [40817ك] . هيلع عمتجم اذهو . نيحلاصلا ْ

 -هكؤاد



 | روبقلا ىلع مالسلا -
 (ما9

 مالسلا در مكح - 980/

 . نيملسملا عامجإب ضرف مالسلا در نإ
 ىلع بجاو هدر نأ ىلع ءاملعلا قفتا دقف : ةعامج ىلع مالسلا ناك نإف

 . درف لك ىلع درلا بوجو نم فسوي يبأ نع ءاج ام الإ « ةيافكلا

 ال كلّف , مهريغ نم دحاو هيلع درف ةعامج ىلع ملس نم نإف « هيلعو
 (هزيغو «زبلا دبع نبا نع) 4572 747/ش 400184] قافتالاب مهنع ئزجي

 . [(ربلا دبع نبا نع) 15/4ن 7/7/4 ح ه١١ف 451/4ع

 هدرو . مالسلا ةقيص - 118

 لش لا نأ ىلعو « مكيلع مالسلا لوقي مالسلاب ُئدَتبلا نأ ىلع اوقفتا

 . بجاو كلذ

 . قافتالاب ءادتبالا ىلع ةدايزلا م السلا در يف بحتسيو

 ١ه"رم]. فالخ الب هزجيمل (مكيلع) هلوق ىلع درلاب رصتقا نإف

 00 . [15/4ن هلاف :57/8ش

 :يلصملا ىلع مالسلا - 9

 .ةنس الو « بجاوب سيل يلصملا ىلع مالسلا نأ ئلع ء ءاملعلا عمجأ

 ءيشال هنأ ء ءاملعلا عمجأ دقف . ةراشإ درف ؛ يلصي وهو « هيلع مُلس نمو

 ةيسنلا هتالص دسفأ دقف . ًاعومسم . ًافوهفم ًامالك در نإو . هيلع

 00 ذأ ا

 رفاكو ملسشم ىلع مالسلا 94 ٠

 عمجم ونهو زئاج اكو  نوملسم مهيف ةعامج ىلغ ماسلا ءادتبالا

 .[451/7/ش] . هيلع

 هم مد -



 نايبصلا ىلع مالسلا -61
 . [671/8ش] . نايبّصلا ىلع مالسلا بابحتسا ىلع ءاملعلا قفتا

 ةعامج ىلع مالسلا - 7

 ددعب مالسلا ريركت هّقح يف طرتشي ال ةعامج ىلع مالسلاب دبا نإ

 . [(لاطب نبا نع) ه/١١ف] . قافتالاب هيلع ملسي نم

 ملسملا ريغ ةيحت در -

 ةيذشلا]

 ةحفاصملا مكح -

 ةحفاصم :َر

 بلس

 بلسلا مكح -

 (م.ده)

 ناطلس

 ةقالخ 3

 فلس

 مكس
 8 ملس

 | ملسلا فيرعت - 447

 . هيف فالمخ الو « ىَمَسُم لجأ ىلإ ةعلس عيب وه « ةنيعلا وأ « مّلَسلا
[15370]. 

)(:65) 
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 ' ملل مكح - 1444

 عيب نلم 6 يسبنلا يهن نم جراخ هنأو « ملسلا زوج ىلع نوملسل عمجأ

 41/0ش 5١٠ام ة/6 ط] . بيسملا نب ديعس هعنمو . "كدنع سيلام
 .|(رجح نبا نع) ) 550/هن "ا ؟9/4ف (رذنملا نبا نع) ؟5/4ي

 .٠ ملسلا ةغيص - 11

 « كيلإ .تملسأك:.ء فلسلا وأ« ملسلا ظفلب دقعتي ملسلا نأ ىلع عامجإلا

 . [[98/9 ح] . اذك يف اذه كتفلسأ وأ

 ' ملسلا ةفص - ١55

 ؛ مولعم ءيش يف هبحاص لجرلا ملسي نأوهزئاجلا ملسلا نأ ىلع اوعمجأ

 مهارد وأ «ريناندو مولعم لجأ ىلإ ؛ مولعم نزو وأ , مولعم ليكب « فوصوم

 "هيف اعيابت يذلا امهماقم نم اقرفتي نأ لبق هيف ملسأ ام اهنمث عفدي « ةمولعم
 ءرمألا يزئاج اناكو « كلذ البق اذإف . ءيشلا هيف ضبقي يذلا ناكملا يمسيو

 .[554ك٠ ةام]. ًاحيحص ملسلا ناك

 ٠ ملنلا هيف زوجي ام- 57

 ارفلتخي ملو دعي وأ رت وأ لاكي ام لك يف ملسلا زاوج ىلع اوعمجأ

 08 نيعُم ءيش يف نوكي ال هنأو « ةَمَدلا يف الإ نوكي ال هنأ يف

 ءمامطلاو باي يفملسلا سأب ال هنأ | ىلع اوهبمجأ دقف هيلعو

 ل اخ ؟ 1/7 فالخ الب انو ليكلا يف ملسلا زوجيو
 47/1/ نش (رذلملا نبا نع) 1//747ي 85/4١7ت: 540652 ١١ال - 3؟ "ام

 . [مةذح/# حج ؛:ة/وع

 [60١ةمإ: ملنسلا زاوج ىلع عامجإلا عقو ام
 يف رضانح ريغ هسيف ملسملا نمث وه يذلا لالا ناك نإ « ملسلا:دقع زاوج يف عيمجلا نيب فالتخا ال "

 1 .[نةا/ هز. هدقع لاح

 د ةكغ



 مّلَسلا هيف زوجي ام - ْ

 «ٌروُدلا يهو « ةّمّدلا يف تبثي تبثي ال ام لك يف ملسلا عانتُما ىلع اوقفتا
 . |4078 ح77 ٌراقعلاو

 رمخ يف ملس ىلع نيدقاعتملا دحأ مالسإ - 48

 امهدحأ نإ مث ءرمخ يف ملس ىلع نيملسملا ريغ دقاعت اذإ هنأ ىلع أوعمجأ
 . [(رذنملا نبا نع) 554/54ي ١٠الام] . همهارد ذخأي هنإف ء مالسإلا قنتعا

 هنيعب ءيش يف ملسلا-

 - 785492] . هنيعب ءيش يف نوكي ال فلسلا نأ ىلع ةعمتجم ةمألا نإ
 .|[اةرالك |

 ملسلا ةحص طئارش - ١

 ؟؟/هن ”م9/4فإ . عيبلل ُطْرَتْشُي ام ملسلل طرَتْشُي هنأ ىلع اوقفتا
 . رجح نبا نع)

 (هلل -هز١.- هنؤ)

 ملسلا يف لجألا ةفرعم -

 . لجؤملا ملسلا زاوج ىلع ءاملعلا عمجأ

 فالخ الب ًامولعم لجألا نوكي نأ هتحصل طرتشيو

 , قافتالاب زوجي ال مّلَّسلا نإف « دَّدَحُم ريغ اقلَْطُم لجألا ناك !ذإ امأ
 . ملح ح16: 5/4 يي 11/7/شإ

 هيف ملل دوجو - 6 ش

 نأب , لجألا لوح دنع ًادوجوم هيف مَلسمْلا نوكي نأ ملسلا ةحصل طرتشي
 طرش اذهو . هريغ دنع مأ« « هيلإ مَلسمَا دنع ءاوس هلَحَم يف دوجولا ماع نوكي
 - 785114 (نالسر نبا نع) 778/هن ”57/4ي ٠ ؟/؟بإ. هيلع عمجم
]| 

 -ه568-



 يل رادقم وعم - 4

 هيف ٍمَلْسْلا رادقم ةفرعم ملسلا دقع ةحصل طرتشي هنأ ىلع اوعمجأ

 ناك نإف « اعورذم ناك نإ عرذلابو ؛ ًانوزوم ناك نإ نزولاو «ًاليك ناك نإ ليكلاب

 . مولعم ددع نم هيف دب الف « عري الو « نوي الو « لاكي ال ام

 لتي ال ليكب ٠ ءيش يف ملسلا زوجي ال هنأ ئلع اوعمجأ دقف « هيلعو
 . هرادقم مّلعي ال عذب الو « هرايع

 541١ 759/4فإ . عامجإلاب ملّسلا لطب هنيعب ناتسب ةرمث يف ملسأ نإو

 71 1 سل 1/7ب ال - 5١٠ام (لاطب نبا نع)

 . [(رجح نبا نع) ؟7؟5/هن "943/9 ح (رذنملا: نبا نع)

 هيف ملا ةفص ةفرعم - 6

 ؛ سلجلا يف هيف ملا طبر مسا ةحصل طرشي رن هنأ ىلع اوعمجأ

 7 1 01/3ب ؟41/4ف[ هيف مّلَسَم لك يف اهنم دب الو ةءادرلاو « ةَدوُجلاو « عوُنلاو

 1 . [1717/هن هوفر حس 1/7/١ الد 5١ام 1/4

 ,ىمعألا ملس - 5

 حيحص يمعألا نم ملسل 0 ًاعامجإ ًاريصب ناك يذلا ألا ل
 ملسلا يف نمثلا ميلست-- 96

 ا يف هيف ملا يوسي ىدح ماسلا زوجي ال هنأ ىلع ًاعيمج اوعمجأ

 : هيف اعيابت يذلا دقعلا سلجم

 املس هلعجف «رانيد لجر ةمذ يف ناك اذإ هنأ ىلع اوجمجأ دقف هيلعو

 : « نيمويلا نمثلا دقن ريخأت طارتش ثا كلام زاجأو . حصين مل؛ لجأ ىلإ ماعط يف

 ١ 7535/4ي 1١ 5أم 1/5١3ب /١/4خ] . طرش الب هريخأت زاجأ كلذكو ؛ ةثالغلاو

 . [(رجح نبا نع) ؟؟5/هن و4/8 ح 704/4ف (رذنملا نبا نع)

 . ملسلا يف ذ نمثلا ةفص - 4

 : امهدحأ عيب زوجي ام « هيف مَلْسْلاو ب نمثلا نوكي نأ ملَسلا ةحصل طرتشي

 ٠ هيلع عمجم طرش اذهو ملسلا لطب ءانسنلا زوجي ال ناك نإف ةديسل رخآلاب

 -هوكد



 وهو , هلام ىلع ةاكز هيلع تبجو نم نأ ىلع لكلا عمجأ دقف , هيلعو :

 هيلع زوجي ال ام ىلع هل قدصملا كلذ مّلسف « ةمئاس ةيش ةيشام وأ , ةضف وأ ء بهذ

 . [43/5 ط 5/١٠5ب]. هل زئاج ريغ كلذ نأ « عيبلا .

 ابر :ر

 هيف مّلَسمْلا ميلست - 84

 ءهيق ملسملا ريغ غ يف لاما سأر فرص ملسملل زوجي ال هنأ ىلع اوعمجأ

 . هلثم در زوجي هنأو

 مل ءرخآ ءيش هيلع ناك « هل رسيتي مل نإ هنأ ىلع ءيش يف ملسأ نإف

 . ًاعامجإ ملسلا حصي

 فلسأف « هيف ملسملا ىلع ةدايز وأ ء ةيده فلسلا دنع طرش نإف

 ١٠الام 59081 ك] . ابر ةدايزلا هذحخأ نأ ىلع اوعمجأ دقف « كلذ ىلع

 160١| -موور/مح

 هلثمب يوّبرلا عيب يف مّلَسلا -

 ىرخألا فانصألاب فنص لك« «رمتلاو , حلملاو  ريعشلاو « حمقلا عيب يف

 وأ « ًالضافتُم عيب ءاوس ؛ نيع ةفرط ولو « ميلستلا نع ريخأتلا زوجي ال « ملس عيب

 . |1144 "؟ةيلع قفتم اذهو « اليك وأ « ًاقازج وأ ( ًالئامتم

 هضبق لبق هيف ٍمَلسُمْلا عيب - ١

 . [؟4/٠7ي] ملعي فالخ الب مرحم هضبق لبق هيف ٍمَلسُملا عيب

 ضبقلا دعب هيف ملسملاب فرصتلا - 5

 . [400/7 ح] . ًاعامجإ حيحص هيف ملسملا ضبق دعب فرصت لك

 « لججالا لحم دعب ىندأ وأ . هيف فلس ام ريب ذخأي نأ سآب الف « ةمعطالا نم فنص يف فلس نم '''
 زوجي ال كلذ نإف« هدعب وأ « لجالا لحم دنع حمقلا نم ريعشلا ضبق يف الإ , هيف فالخ ال اذهو
 . 599٠١ - ؟9:99] . حمقلاك افنص ريعشلا لعجي نم دنع

 هوو



 هيف ملسملا نم طخلاو  ءاربإلا - 1451
 هبيلعو ؛ هدعبو ؛ ضضيقلا لبق ؛ طحلاو ءءاربإلا هيف ملسملا يف حصي

 1١09/5[ 2 ٠١ ح]. عامجإلا

 ملسلاب كارتشالا - 5
 امهصصح ردق ىلع امهنيب ملسلاو « زئاج وهف ؛ دحاو.ىلإ نانثا ملسأول

 . [1515م]. فالخ الب ناعفدي يذلا نمثلا يف

 0 ملسلا يف ةّلاقإلا - وكم
 هذخأي نأ ىلع . "”لاملا سأرب ملسلا يف ةلاقإلا: زاوج ىئلع عامجإلا خص

 .. ةلاقإلا نيخ يف
 طم ملعلا لف لهأ دنع هدع يقم كلف ؛نمشلاب هرظنأ نإف

 : |رذنلا نبا نع) 501 11١/4 ي (ضعبلا نع )509١م 50518 -5ة

 :ملسلا داسف رثأ - 57

 ةميقو « يللا لشم بسجو الإ + يقابل ريف« لاب سلا دسا نإ
 : ش .|4 ١ رمثاحإ عامجإلا هيلعو , يميقلا

 ملسلا يف ذ ابرلا -

 (1ه84)

 مومس

 مسلا لوانت - 917

 3 1 .|١6١رمإ. ارح ةلاتقلا مسا لوانت نأ اوقفتا

 .انو .' ةمآلا ىلع ىوعدلا ىلع مادقإو ؛ لطاب ضبقلا لبق ملسلا يف ةلاقإلا زاوج ىلع عامجإلا مهاوعد 0

 ؛ورمع:نبآو ءرمع نبا نع انيور دقو ؟ةيف ةلاقإلا ىلع فيكف , ملسلا زاوج ىلع عامجإلا عقو
 + لقعم أ ْنْب هللا دبعو ؛ بيسملا نباو . يعخنلاو « يبعشلاو « حيرسشو « ديز نب رباجو « نسحلاو

 « ريبج نب ديعسسو ؛ دهاجمو « نمحرلا دبع. نب ةملس يبآو « نبسحلا نب يلع نب دمحمو  سواطو
 'نمم اوعنم مهنآ  ةيريوج نينمؤملا مآ يخآ ثراحلا نب ورمعو ٠ دمحم نب:مساقلاو « هللا دبع نب ملاسو

 علا ىبلع لدبي ام سلبعب نبا نع حص دقو ؟ ؟عامجإلا نيآف : هضعب ينف ةلاقإلاو , ملسلا ضعب ذبخآ

 ١ ملسلا يف ةلاقإلا نم

 - هاوس



 ةنس

 ةئسلا عابتا بوجو - 8

 نم اهب لماعلا وندي ةدابع ءاملعلا ةعامج دنع يهف , ةنسلا تتبث اذإ

 . [[8504ك] . صلخملا نمؤملا ةجرد اهب ملسملا لانيو ؛ هبر ةمحر

 (ممول - ممم - مممور - معو - معهد عم)

 ةفاكلا لقن لوقنملا ثيدحلا ةفلاخم - 48

 لقن هنأ هملع دعب هفلاخ نمف « قح ثيدحلا ةفاكلا لقن نأ ىلع اوقفتا

 . [١هرم] . رفك ةفاك

 ثيدحلاب ةيانعلا -

 . اهبابحتساو . ثيدحلا ةباتك زاوج ىلع ةمألا تعمجأ

 . |١هالرم 5١7/١ ش] . هتياور لامهإ لحي ال هنأ ىلع اوقفتاو

 ثيدحلا عضو دمعت -

 ام نيب كلذ يف قرف الو. نيملسلا عامجإب مارح ثيدحلا عضو دمعت نإ

 « ظعاوملاو « بيهرتلاو « بيغرتلاك « هيف مكح ال ناك امو . ماكحألا يف ناك

 نييذلا نيملسملا عامجإب حئابقلا حبقأو « رئابكلا ربكأ نم مارح هلكف . كلذ ريغو

 مهمعز يف ةعدتبملا ةفئاطلا يهو ةيماركلل ًافالخ عامجإلا يف مهب دتعي

 ريشك اذله ىلع مهعباتو . بيهرتلاو بيغرتلا يف ثيدحلا عضو زوجي هنأ لطابلا

 . [40 ءالال/١ ش] . دهزلا ىلإ مهسفنأ نوبسني نيذلا ةلهجلا نم

 نيحيحصلا ةميق - 91

 « يراخبلا حيحص زيزعلا نآرقلا دعب بتكلا حضأ نأ ىلع ءاملعلا قفتا

 . [١/١1ش] . ملسم حيحصو

 نآرقلاب ثيدحلا سرد حاتتفا -

 (مككم)

 -ه04-



 هتياور لبْقُت نم - ١917

 الو «الّفَفُم ال ًأظْقَيَتم نوكي نأ هتياور لّبْقُت نم طرش نم نأ ىلع اوقفتا
 . طْبضلا َلتْخُم الو « أطَلا ريثك الو , ظفحلا يس

 . لاح يف لفغ نإو« ةياورلا لوبقم وهف « طبضلا هلاح :بلغأ ناك نمو

 .[78١قح ١6/1 ش٠ قافتالا هيلعو

 ةباحصلا ةياور لوبق -

(154) 

 : | ةباحصلإ راغص ةياور - 5

 . عامجإب ةلوبقم « هدعب ةؤورو ولما لبق ُهوُلمَحَت ام ةباحصلا راغص ةياور
 1 . [56/ةع]- مهدعب نمو ةباحصلا

 ىمعألا ةياور - 8

 . [١٠/7107ي 87/1 ش] . ىمعألا: ةياور لوبق ىلع اوقفتا

 "ا ' ةأرملا ةياور - ١9/5

 7 ا نيملسملا عامجإب ةأرما اهنوكل دري ال ةأرملا ربخ نإ
]| 

 ةئيبلا متت مل اذإ ىنزلا دهاش ةياور - 7
 ' . فالخ ريغب هتياور لبقت ىنزلا ىلع ةنيبلا لمكت مل اذإ ىنزلاب دهاشلا

 ا ا مكك تكمل ١ يإ

 ملسأف ًارفاك ناك نم ةياور > 199

 . [١/168ش] . ملسأف ًارفاك ناك نم ةياور ةجص ىلع اوعمجأ

 ٠ /عِدتبملا ةياور.- 9

 ٠١ [١/857ش] . قافتالاب هتياور لبقت ال هتعدبب رفكي يذلا عدت

 - مال. -



 ةاورلا حرج -
 ١71/١ ش] . ًاتاومأو « ءايحأ ةاورلا حرج بوجو ىلع ءاملعلا عمجأ

 .[8/4١1ن 701/8ف

 فضحت

 ةيؤرلا حيجرت هوجو - 0

 . هيوري نم ةرثكب ربخ ىلع ربخ حيجرت ىلع ةباحصلا عامجإ
 دوقفمو « هاور امب ملعألاو ء ظفحألاو . عروألا ةياور حيجرت يف فالخ الو

 . [80١1١١18قح]. هفلاخم ىلع سايقلا قفاومو « ىنعمو أظفل للخلا

 دحاولا ربخخ لوبق - 8

 « عباصألا ةيدربخ لوبقك « دحاولا ربخب لمعلا ىلع ةباحصلا عامجإ نإ

 ١784| ٠١ 75١قح] . كلذ وحنو , نينجلاو

 سايقلا ىلع ربخلا ميدقت - 48

 . [79١قح] . سايقلا نود ربخلا لوبق ىلع ةباحصلا لمع نإ

 لسرملا ربخلا لوبق - 4

 . [77١قح] . دنسملاك « لسرملا ربخلا لوبق ىلع ةباحصلا عامجإ

 نآرقلل ثيدحلا ةفلاخم -

 مام

 وهس

 وهسلا دوحس :ر
 مالسلا مهيلع ءايبنألا قحب وهسلا -

 (ةدام- 4010

 8 دمحم قحب وهسلا -

 مكحت)

 - هالإ د



 0 كاوبس
 ' كاوسلا مكح - 6

 ١ نم لابخ يف بجاوب سيلوهو . عامجإلاب ٌةَدَكّوَم ةئسم كاوسملا نإ

 بجاو هنأ دواد نع ينكح اماالإ ءاهريغ يق الو ؛ ةالصلا يف ال « لاوحألا

 ا هكرتو ةالصلل بجاو هنأ قاحسإ نمعو ؛ اهلطبي ال هكرت نأ الإ . ةالصلل

 10/1٠ي:58442 اكهرسم 101 - ؟ه”/؟ش]. هنع حصي ال اذهو ؛ اهلطبي
 . [(يوونلا نع) ١/7ن (ضععبلا ن نع) 700/ف 7/1ع

 : ةعمجلل كاوسلا لامعتسا -

(5475) 

 موصلاب كاوسلا - 45

 , هلاك اذإ ملعلا لهأ لوق يف هب سأب ال راهنلا لوأ كاوسلا مئاصلا لامعتسا
 1 ١/41 ًاسباي دوعلا

 - قابإبا-



 نيسشلا





 ودعلا رجش :فالتإ -

 هز

0 
 برس

 ةضقلاو بهذلا ةينآب برشلا -

)3 
 ًامئاق برشلا - ١و4 '

 . "عامجإلاب بحتسي ال ًامئاق برشلا

 لهأ نيب فالخ الب برش ام أيقتي نأ هيلع سيلف « ًامئاق برش نمو
 (ضايع نع) 77١ /8ش (ضايعو « يرزاملا نع) ١٠/146258ف]. ملعلا

 . [(ضايع نع) 156 2 154/4ن

 . [(«ضايع نع) ١٠/8ف] . ةفزاجم عامجإلا لقن ''
 . [157 رمإ مايقلا لاح يف برشلا ةحابإ ىلع اوقفتا دقو

 - ةاله



 . لامشلاب برشلا - 4

 هيلع عفتجم اذهو , ةيصعم ًادمعتم هلعفو , هنع يهنم لامشلاب برشلا
 . م3451 - ؟؟؛ةل/ك]

 : ءانإلا مف نم برشلا 1

 يهن ال هيزنت يه ء ءاقسلا مف نم برشلا نع نم يمنا نأ ىلع اوتفتا
 . [(يوونلا نع) ١ ؟7/1ن ”//8ش] .'"

 : دقاق نم برعلا - 1

 8: « سابع نبا لوق ينف هوركم « هنذأ دنع نم وأ . خدقلا ةملث نم برشلا

 1 1١[. 1 ةباحضلا نم فلاخم امهل فرعي الو « رمع نباو

 بارشلا يف ذ نمايتلا -

 002000 فالح اللب ةنس هوحنو « بارشلا يف ة نيميلاب ةءادبلا نإ

 : : ضوعب برشلا - 7

 لتقلا هيلع نم ءاقستسا - 5

 ْ هيلعو , ًادصق ءاملا عنمي ال هنإف « ىقستساف « لتقلا هيلع بجو نم نإ
 ّْ ١ ههر/ن (ضايع نسع) ١/١771ف (ضايغ نع) 58/17١ش] , نوملسملا عمجأ
 ٍْ . [(صضايع نع)

 ' عيقنلا برش - ١6

 ل ٠ف] . قافتالاب حابم ٌدَتشي ملام « هريثكو « هليلق , عيقنلا برش
 1 ريصعلا برش - اؤوك

 ثدحي مل ام هب عافتنالاو ؛ هبرشب سأب ال ريصعلا نأ هيلع عمتجما لصألا
 امارح لازي ال مث .كلذب مرح رمخلا تافص هيف تثدح اذإف . رمخلا تافص هيف

 . 15/6 ح همام ١/67/7ط] لخلا تافص.هيف ثدحت ىتح كلذك

 . [197/40]. يهن هيف ينغلبي مل : لاقو ؛ برقلا هاوفآ نم برشلا كلام زاجآ دقف «رظن قافتالا لقن يف ""

 - مايا ا



 رهاطب ريغتملا برش - 10
 . 1/١[ ح] . ًاعامجإ زئاج هوحنو « رهاطب ريغتملا ءاملا برش نإ

 عاققلا برش - 4

 هيف ملعي الو ؛رذنملا نباو . قاحسإو , دمحأ لوق وهو  حابم عاَقُفلا برش
 .[165/4ي]. فالخ

 نيطيلخلا برش - 64

 . [(يبرعلا نبا نع) 07//١٠ف] . نيطيلخلا برش ةهارك ىلع ءاملعلا :قفتا

 ءالطلا برش -

 4١هام] . هب سأب الف « هثلث يقبو « هاثلث بهذ اذإ ءالطلا نأ ىلع اوعمجأ

 ل مكمحكإل - متم - محو محل - ه1

 ذيبنلا برش -

 ذيبن
 ةساجنلا برش -

 (غ:79)

 ةرورضلل لوبلا برش ١-

 : لاقف . يرهزلا الإ « ءاهقفلا لوق يف حابم لزنت ةدشل سانلا لوب برش

 . [(لاطب نبا نع) ١٠/50ف] . لحيال

 ينملا برش -7

 . ١١/١[ ح] . ًاقافتا لحي ال ينملا برش

 ةالصلا يف برشلا -

 ممم

 ةعمجلا ةبطخ ءانثأ يف برشلا -

(5444) 

 - هاما ا



 ْ فاوطلا يف برشلا -

 (/ةمىز

 ريغصلا نع لضف ام برش -
 ا (3194)

 ءاسفقنلاو .2 ضئاخلا ةبراشم -

 )١5940 - 41١(

 ' ءوضولا يلع برشلا مدقي ىتم -
 ش (موق)

 لبإلا نبل برش نم ءوضولا -
(444:) : 

0 
 برش

 هايم

 كولمت ءام نم برشلا - ٠0

 ةنم نم َتَدْعب نإو « هئام قحأ وهف «ًارهن وأ «ًارثب رقتحا نم نأ ىلع عامجإلا
 (يدهملاو , لاطي نبا نع) ٠“ "ا ؛4/هن ةة/؛حإ.' ااهريغ سوت هضرأ

 . [(لاطب ن نبا نع) ؟4/هف

 هوحنو ءريبك رهن نم برشلا - 4
 الو , ىلعألاف « ىلعألا مدنقي , كولع ريغ ليسم وأ «رهت نم برشلا ١-

 ضرألا ءاملا يطغي نأ هذحو . ىلعألا ىنغتسي دن ىتح لفسألل قح ٠

 | .املعلا لو اذه هقلط مث ردح ىلإ جربو« هيرشت ال ىتح

 كولم ريغ رهن نم فرغي , اهوحنو , ةتخضملا وأ « بالودلا ناك اذإو -
 يب هلل بلا ىفاهل سر ل اضل هاذا م هيبصتب يقسي أ اج ١

 .[14860/ه يال -؟؟9/هفنإ: ملعي فالخ

 فال ال ْنيذلا مه ؛روهمجلا مهو ؛ كلم هنآ ىلإ اوبهذ نيذلا نآو ءاشللمي ءاملا نآب لوقلا ىلع اذه ''
 : [(رجح نبا نع) 7١ 4/هن ؟4/هفإ . كلذ يف مهدنع

 - هالو -



 ريغص رهن نم برشلا -
 ناك وأ« هئام يف نوحاشتيو . هيف سانلا محدزي ًاريغص رهنلا ناك اذإ

 « هيلي يذلا ىلإ لسري مث « يقسيف «رهنلا لوأ يف نمب أدبي هنإف كلذك ًاليسم
 نع وأ « ءيش لوألا نع لضفي مل نإف . اهلك يضارألا ئهتنت نأ ىلإ ءاذكهو

 « كلامو , ةنيدملا ءاهقف لوق اذهو « نيقابلل ءيش الف , مهيلي نم نع وأ « يناثلا

 . [67ا/ - 475/0 ي] . فلاخم هيف ملعي الو ء دمحأو « يعفاشلاو

 طرش

 دقعلا يف طورشلا -

 (11568 - ؟95؟-؟9795)

 عيبلا يف طورشلا -

 (ةكم د هكال - هك هلله -هلع -هلمط-هكك - هكز)

 حاكنلا يف طورشلا -

)1155- 4١584- 41١ 80/- 41١55- 4١4( 

 - نيدلا يف طورشلا

 (1 185 - ١ع - 1 /)

 طرش ىلع قالطلا قيلعت -

 (؟/7

 طرش ىلع قتعلا قيلعت -

 (؟مه0)

 طرش ىلع فقولا قيلعت -

 (1:غهلى- 44هال)

 - هالو -



 ةكرش
 ةكرشلا مكح -

 09 /؛ ح ؟/هيإ. ةلمنملا يف ةزئاج ةكرشلا نأ ىلع نوملسملا عمجأ

 هريغوء ملسملا نيب ةكرشلا -

 د (0479)
 ' ةحيحصلا ةكرشلا ةروص - 60

 ْ « ءاكرشلا وأ « نيكيرشلا نسم دحاو لك جرخأ اذإ ةكرشلا نأ ىلع اوقفتا
 جرصخأ ام هب زيمتي ال ًاطلخ كلذ لك اوطلخو , نزولاو ؛ ةفصلا يف ةلئامتم مهارد
 ٍْ ناك ام نأ ىلع ,.تاراجتلا نم ايأر ام ايرتشيو « اعيبُي نأ ىلع « مهنم دحاو لك
 ٠ تّحصأكلذ العف اذإف « امهيلعف . صقن نم ناك امو.« امهلف . لضف نم هيف
 ..[(لاطب نب با نع) 716/03 (لاطب نبا نع) ٠ ١/هف:٠ ١ملام ةارم]. ةكرشلا

 ةكرشلا لام سأر - ١٠ه

 . عامجإلاب ةكرشلا يف لام سأر نوكت نأ زوجي ريئاندلاو ؛ مهارذلا

 . ئبليل بأ نبال ًافالخ ءزوبت ال ضورعلاب ةكرشلا نأ ىلع اوعمجأ دقو
 . [(لاطب نبا نع) ؟6/هن ١4/6 ي ١٠ةام (لاظب نبا نع) 5/١١٠ف]

 لأملا لك كيرشلا عفد -4

 1 انأو . يشع ُدَقناو . كانيبو . ينيب ةعلسلا هذه رشا : :رخآل لجر لاق اذإ
 م[ ؟هه- :١ ؟ههتلإ هميرحت ىلع عمتجم وهو  حلصي ال كلذف ؛ كل اهعيبأ

 هضبق لبق عيبملاب ةكرشلا -

 (همه)

 , ميتيلا لامب ةكرشلا -

 (عهالككز

 ماس حره و ل



 ةكرشلا لامب راجتالا- ٠

 هبحاص نود يرتشيو « عيبي نأ نيكيرشلا نم دحأل سيل هنأ ىلع اوعمجأ

 العف نإف . ىري امب كلذ يف ىرحتي نأ هبحاصل امهنم دحاو لك لعجي نأ الإ

 . هبحاص هاهني ىتح ءارشلاو رعسلاب درفناو « هبحاص ماقم امهنم دحاو لك ماق

 وأ . هلثمب سانلا نباغتي ال ام ءاكرشلا نم عاب نم نأ ىلع اوقفتا دقو

 . مهعيمجل مزال هنإف , هيف ةراجتلاب اوضارت اذإ « هيف بيع ال ام كلذك ىرتشا |
 - 4١٠ا] . قافتاب ةراجتلا لام نم بهذ ام ءاكرشلا دحأ نمضي الو

 .|1907/5بةلرم ٠

 لجألا ركذ ريغب ةكرشلا -

 . [ة1رم] . ةزئاج لجأ ركذ ريغب ةكرشلا نأ ىلع اوعمجأ

 , ةراسخلاو , حبرلا عيزوت - 5

 هلام ردقب لك ءاكرشلا نيب ةكرشلا يف « نارسخلاو « حبرلا نأ ىلع اوقفتا
 . [١7/هي ةارم]

 ةكرشلا يهتنت ىتم - 61

 « ءاكرشلا نم دحاو اهمسقي ملام ءاكرشلا نيب رمتست ةكرشلا نأ ىلع اوقفتا

 ..ةكرشلا خاسفنا ىلع اوعمجأ دقف « تام نإف . ءاكرشلا دحأ تمي ملامو

 لوصحو «. علسلا عيب دعب لاصفنالا ءاكرشلا نم دارأ نم نأ ىلع اوقفناو
 . [١١ام ةارم] . هل كلذ نإق . نمثلا |

 مّلَسلاب ةكرشلا -

 (ةكه)

 كيرشلا ليكوت -
 (؛عدمح)

 ليكولا ةكراشم -

(4450) 

 -ههماعا



 ' كرتشملا قيقرلا قتع -
 (؟ماع - مال

 هكيرشل كيرشلا ةداهش -

11) 

 نانعلا ةكرش
 نانعلا ةكرش مكح- 4

 ا ى (رذنملا نبا نع) 14١/هي]. مجالا ةزئاج نأ نانعلا لا ةكرش

 نيكيرشلا نم دحاو لك جري يتلا ةكرشلا زاوج ىلع نوملسملا قفت

 يح امهناعاش مش راسو« مارد نم هنو نم باص لام للا

 ؛ ةراجفلا عاونأ نم ايأر ام ايرتشي بو . اعيبي نأ ىلغ :زيمتي ال  ًادحاو ًالام اريصي

 « كلذك وهف ةراسخ نم ناك امو , نيفصن امهنيب وهف حبر نم تاك ام نأ ىلعو

 نسبا نع) موز ه١ 11/15 ”هبحاص ة ةرضحب امهنم لك عاب اذإ كلذو

 . [4/"17 ح (رثنملا

 ةيراضملا ةكرش

 :ةيراضملا مكح -5

 يف تناك« ةنونسم ةنس اهنأو « ةبراضملا زاوج ىلع ءاملعلا عامجإ

 89 - ارم 8/35 "الل - ”.ا/ل ؟ك] . "5 لوسرلا اهرقأف « ةيلهاجلا
 5؟/هي6/4١١طا١١ام 777/5ب (ضبعبلا نع) 576174 4م
 . [(مزح نبا نع) 758 7517//هن م١ - /ل9/4 ح 470/5ش

 طرشي نسيل هنآ رؤهمججلا دنع روهشملاو . افالخ هيف نأ ىلع لدي هبحاص ةرضحب امهدحآ عيب طارتشا (')
 1 |؟ه١/؟بإ
 رم ةتس نع الإ ىو ال يش ةبرالا ىلع عاسمجإلا يف بذاكلا نظل« لطابا نم هنوعدي ام"

 1 174 م] . ةباحصلا
 نوملسملا.لسع ةبراضملا نآ |179م] ىلا يفو « عامجإإلا بتارم يف مزح نبا لقن دقل : لوقأ

 ٠ حوحص عامجإ اهنأو هيف فالخ ال انقيتم المع اهب

 - هملإال-



 ةبراضملا ةفص - 7

 نأ ىلع رخخآ لجرل الام لجرلا ىطعي نأ ةبراضملا ةفص نأ ىلع اوعمجأ
3 2 

 ناك ءزج يأ « لاملا حبر نم (براصملا) لماعلا هذخأي مولعم ءزج ىلع هب رج
 . ةلوهجملا ةراجإلا نم ىنثتسم اذه نأو ء افصن وأ اعبر وأ « اثلث هيلع ناقفتي ام

 . |7754 ك1ال/هيا4/١١1 ط الكلام ةكرم ؟؟7/:5ب]

 ةبراضملا دقع موزل - 0

 لكل نأو« ةبراضملا دقع تابجوم نم سيل موزللا نأ ىلع ءاملعلا عمجأ

 « خسفي مل« لعف نإف « ةبراضملا يف براضملا عرشي ملام هخسف نيدقاعتملا نم
 . هذخأ امك ًانيع ًاضان لاملا دوعي ىتح

 « عيبلا مت اذإ« لاملا بحاصو ؛ براضملا نم لكل نأ ىلع اوقفتا دقو

 . ىبأ وأ ءرخآلا ءاش نإ ةيراضملا يف يدامتلا كرتي نأ . هلك نمثلا لصحو

 . [ةكرم ؟5//7ب]

 ةبراضملا يف لاملا - 4

 ةضفلاو بهذلا نم مهاردلاو « ريناندلاب ةبراضملا زوج ىلع اوقفتا
 - 7:87 . ةصلاخ وأ « تناك ةشوشغم « دلبلا كلذ يف ةيراجلا ةكوكسملا

 . [41/4 حج 774/15ب ةاكرم ا” ملالال

 دحاو براضملاو لاومألا د دعت -

 ىلع ةبراضملل الام , ًادعاصف « نينثا نم ذخأ اذإ براضملا نأ ىلع اوقفتا
 . [14/هي ةرم] . زئاج كلذف هتدح ىلع لام لكب لمعي نأ

 مينيلا لامب ةبراضملا -

 (4ه9؟)

 نيدلاب ةبراضملا- 0١

 مهقافتا هيلعو . ةبراضم لجر ىلع هل ًانيد لجرلا لعجي نأ زوجي ال
 1 . |(رذنملا نبا نع) ه1 هي ؟١؛دحشل]

 هس هما#



 000 , ةيراضملا ةياغ - 6
 الو هب قدصتيل الو  هبهيل لماعلا هطْمُي مل لاملا نأ هيلع عمتجملا لضألا

 « كالهلل هضرعي الو « ءامنلاو « حبرلا هيف بلطيو « هرمثيل هيطعأ امنإو . هفلتيل

 . [4*5:09ك] . ءاملعلا نيب هيف فالتخا ال ام اذهو , ىوتلاو

 ' ةراجتلا يف ةبراضملا - 65

 .ة5س]-. زئاجن ةقلطملا ةراجتلا ٍينف ةبراضملا نأ ىلع اوقفتا

 لاملاب تراضملا فرصت - 4

 امب ةبراضملا يف فرصتي نأ هل بجي امنإ براضملا نأ ىلع نوقفتم عيمخلا .

 . [189/7ب] . لاوحألا رثكأ يف ًابلاغ سانلا هيف فرصتي

 'عيبلاب ةبراضملا ةيرح - 6

  لاملا بحاص ةروشم ريغب يرتشيو « عيبي نأ براضملل نأ ىلع اوقفتا

 . [”/هي ة؟رم] بيعلاب عيبملا دري نأو

 0 علسلا لقنل براضملا ءارك - 5

 مْنيق ءاركلا قرغتساف . دبلب ىلإ علسلا لقت ىلع ُبراضملا ىراكت اذإ

 فالخ الب لاملا بر ىلع ال براضما ىلع امهنإف « ةلضف هيلع لضفو  علسلا
 . |7410 579/9ب] .اراصمألا ءاهقف نيب فرعي

 لاملاب براضملا ةبراضم - 7

 وهو لاملا بحاص نذإب الإ ةبراضم رخآ ىلإ لاملا عقد تبراضملل سيل

 1 . مهفالخ مهريغ نع فرغي الو « دمحأو . يعفاشلاو « ةفينح يبأ لوق

 . [452 5١ /5ي] . ملعي فالخ البا زاج ةبراضملاب هل نذأ نإف

 ٠ براضملا فرصت دييقت - 8
 ةعلسإ:سنج يف ةراجتلاب براضملا رمأ نإ لاملا بجحاص نأ ىلع اوقفتا

 . زئاج كلذ نإف  علسلا نم ةعلس ءارش نع هاهن.وأ , اهنيعب

 - ةقهوعرس



 « باود وأ .ًالخن الإ لاملاب عاتبي ال نأ براضملا رمأ نإ هنأ ىلع اوقفتاو

 زوجي ال كلذف , اهباقر سبحيو « باودلا لسنو « لخنلا رمث بلطي هنأ لجأل
 . ءاهقفلا لوق يف

 . نماض هنأ « ةئيسنب عابف « ةئيسنب عيبي نأ هاهن نإ هنا ىلع اوعمجأ دقو

 . اعامجإ حص , ادقن عابف « ةئيسن عيبي نأب هرمأ نإو

 نيبو «ءهنيب لاح دقف« اردان الإ دجوي ال ام ىلع لماعلا رصق اذإو

 -815:*7ك١١1؟ام ةالرمإ . ةكرشلا دقع يف داسف عيمجلا دنع اذهو .:فرصتلا

 .[مه/أج ؟50/15ب اج

 نمزلاب ةبراضملا دييقت - 464

 نينس ىلإ الو . ةنس ىلإ ال« عيمجلا دنع زوجتال لجأ ىلإ ةبراضملا
 عرشي ملام . خسفت اهنإف « كلذب عقو نإف . لاجالا نم لجأ ىلإ الو « ةمولعم
 . [50851ك] . لاملاب ءارشلا يف براضملا

 لاملل براضملا نامض -

 اذإ لاملا سأر نم فلت اميف براضملا ىلع نامضال هنأ ىلع اوعمجأ

 الب لطاب طرشلاف نامضلا براضملا ىلع لاملا بحاص طرش نإف

 . ملعي فالخ

 « لام اب رفسلا براضملل لاملا بحاص حابأ نإ هنا ىلع اوقفتا دقف هيلعو

 . لاملا سأر نم فلت اميف هيلع نامضالو « ًايدعتم سيلو « كلذ هلق « رفاسف

 سأر نم فلتو « كلذ فلاخف هلامب رفاسيال نأ هرمأ نإ هنأ ىلع اوقفتاو

 701/182 هال/هي ؟#رم ؟؟١/4ب]. فلت امل نماض دعتم وهف « لاملا

 . [1ة/ؤح

 براضملا ةقفن - 0

 . لاملا نم رفسلا يف هسفن ىلع قفني نأ براضملل نأ ىلع اوقفتا

 . 88/4 ة؟رم] . ًاعامجإ ةقفنلا قحتسي الف « رضحلا يف امأ

 - همه



 / لاملا ىلع قافنإلا - ضيف

 دبل اميف لاما سفن ىلع لاما نم قفني نأ براضملل نأ ىلع اوقفت ْ
 ٍإ . [ة؟رم] هنم لاملل

 ةبراضملا يف حبلا - كفو

 1 مهقافتا بسح براضماو « لاملا بحاص نيب موسقم حبرلا نأ ىلع اوقفتا
 وأ؛ فدل نم ءزج وأ «عابرأ ثالث وأ « فصن وأ « رشمك « ىمسُم أءزج ناك اذإ
 ٠ . رثكأ وأ « لقأ

 ّْ . مهعيمج دنع زوجيال الوهجم ذاك إف

 1 ًائيش امهالك وأ ءامهدحأ طرش اذإ ةبراضملا لانطبإ ىلع اوعمجأ دقو

 ش يقاسلا نوكي مث « كلذوحن وأ « ًامهرد وأ « ارايد  امولعم حبرلا نم هب صتخي

 . مهعيمج دنع زوجيال كلذ نإف « عبرأ ثلث ىلع وأ « نيفصن امهنيب حبرلا يف

 قافتالا هيلع دقعناام ريغ حبرلا نم ائاز ًائيش هسفنل امهدحأ طرتشا نإو
 ١ 1 . ءاملعلا نيب فال الب زوجيال كلذ نأ

 ْ هبحاص نيكيرشلا نم دحاو لك نيعي نأ سأبال هنأ ىلع اوعمجأ دقو
 أ دنغ دقعلا دسف طرت رتسشا نإف دقعلا يف طرش ريغ ناك اذإ « فورعملا هجو ىلع

 لل هاو مدار ل دولا سالو لاقت 1؟4م و8 فكرم]. عيمجلا
 . [(رذنلا نبا نع) ؟536- ؟هرديا١ه/4ط 31١2 111ام 50945

 . حبرلا.نم هبيصنب ابراضملا قح 530

 سأر ملي ىتح حبرلا نم ءيش ذخأ قحتسيال براضملا نأ ىلع اوعمجأ
 00 , .  هبحاص ىلإ لاملا

 ١ نم هبيصن ذخأي نأ براضملل زوجيال هنأ ىلع راضمألا ءاملع عمجأ دقو
 ا براضلاا ةمسق يف طرش هروضح نإو ؛ هنذإيو « لالا بحاص روضحب الإ حبرلا

 . مهريغ وأ « دوهش روضحب

 رمأر نإو يتصخ تذخأ دقو , حبرلا نم كتصح هذه: لاملا برل لاق نإو

 0 ليصحيو « هبساحيف « هلك لاملا رضحي ىتح ؛ كلذ حصي الف « يدنع رفاو كلام

 سس مك ا



 هيلإ دري مث ءامهنيي حبرلا نامستقي مث , هيلإ لصيو رفاو هنأ ملعيو « لاملا سأر
 . هيف فالتخاال اذه « هسبحي وأ ؛ ءاش نإ لاملا

 حصيال ءافلس هيلع هبتكي نأ هلأسو « هدنع عمتجا .دق لاملا نأب هربخأ نأو

 ىلعو « هكسمي وأ « ءاش نإ هايإ هفلسي مث لاما هنم ضبقي ىتح زوجيإلو « كلذ
 7//7701ب 5 ةالال - وم - سدوم - مال ةششل 1١ ؟ام] ملعلا لهأ اذه

 .|57 «فا/هياللل

 ةعاضبلل لاملا بر ءارش - +

 ًاعامجإ همدع عمال , حبرلا عم براضملا نم ةبراضملا علس ءارش كلاملل

 . [84/4ح]. ةيديزلا نم ميهاربإ نب دمحأو «رفز نع الإ

 لمعلاب براضملل لاملا بر ةكراشم -- 05

 ًاقافتا طرشش ريغ نم لمعلا يف هل كلاملا ةكراشمب براضملا لزعنيال

 .[84/ة-]

 ةبراضملا ةكرش ءاهتنا - 07

 بحاص تمي وأ ءوه تمي ملام ؛ هتبراضم ىلع قاب براضملا نأ ىلع اوقفتا

 . ةبراضملا نع لودعلا لاملا بحاصل ودبي وأ . لمعلا كرتي.وأ « لاملا

 . [45/4ح ة؟رم| . ًاعامجإ لاما هثترو در براضملا تام اذإو

 ةدسافلا ةبراضملا مكح - 0

 لام هبحاص ىلإ لاما درو . خسفلا ةدسافلا ةبراضملا مكح نأ ىلع اوقفتا

 -[510/5ب]. لمعلاب تفي

 ةدسافلا ةبراضملا يف ةرجألا -

 عامجإلا هيلعو « لمعي ملام براضملل ةدسافلا ةبراضملا يف ةرجأ ال

 . [44/ثح]

 لاملا سأر براضملا دوحجج -غ

 |5844 ك] . ةيراضملا لام يف براضملا ىلع عطقال هنأ ىلع ءاملعلا عمجأ

 - همال



 ها : ةراسنللا لمحي نم - ١
 . دور ةنسلا فلا امو « لاملا بر ىلع ةعيضولا نأ اهيلع عمتجلا ةنسلا

 موكل - ؟الا7ك]

 ٠ حبرلا نم ةراسخلا ربج -

 ْ ننم نارسخلا ربج , حبرو ري مث ءرسخ اذإ براضلا نأ ىلع عامجإلا نإ
 ْش وأ« ةقفص يف لوألا مأ « ةدححاو ةرم يف حبرلاو نارسخلا ناككأ ءاوس . حبرلا
 4// هي (صضعبلا ن نع) ةمرم].' ”ىربخأ ةرفسم وأ « ةقفص يف رخالاو ؛ ةرفس

 . 1518 - 180/1ب

 ةراسخلا صعب براضملا ليمحت - فلاقو

 طاب ظرشلاف ؛ ةراسخلا ضعب لمحت براضملا ىلغ لاما بحاص طرش نإ

 . [01/هيإ ملعي فالخ الب

 لاملا ةاكز باضملا ليحت - 925

 .[53/ب] قافتالاب زوجيال براضملا ىلع لالا ةاكز طارتشا نإ
 ةبراضملا يف فالخلا - 6

 كالم عدا مثءاذك حبر هنأ وأ ءهننع رفاؤ لاملا أب براضملا رقأ نإ
 مدع 0 كالهلا تبثت 7 ةنيبب تأي ملام 2 هرارقإب ذخاؤم هنإف ؛ حبرلا مدع وأ لاملا

 . هيف فالخ ال اذهو « حبرلا

 . هبذك نيبتي نأ الإ عيمجلا دنع قدصم هنإف : كالهلاب رقأ نإ امأ

 لوق لوقلا نإف . لوألل ةنيب الو . براضملاو « لاملا بحاص فلتخا نإو
 : ةيتآلا ءايشألا يف هلي عممء؛ راض

 .. لاملا سأر ردق يف +

 : هيف ةراخ وأ« لالا فلن ني يي اف ؟

 . طيرفتو ةنايخ نم هيلع ىعدي اميف -

 . |1*رم] . كلذ ىلع عامجإلا ىعدا نم لوق لطاب

 - نمخمادع



 . ةبراضملل وأ ء هسفنل هارتشا هنأ ىعّدي اميف - ؟

 « هئارسش نع كتيهن تنك : لاملا بحاص لاقف : ًادبع ىرتشا ول - ه
 . براضملا ركنأف

 - 71984 - 5:94 - :981ك]. فالحخ هيف ملعيال هلك اذهو

 . [(رذنملا نبا نع) 57/هي ١١؟- ١١١ ام 5١ وم - ؟ ١و

 ةضوافملا ةكرش

 ةضوافملا ةكرش يف كيرشلا ةقفن - 65

 . [145/4ح] . ًاعامجإ لاما نم ةضوافملا ةكرش يف كيرش لك ةقفن نإ 00

 ةعيرش
 مالسإ :ر

 ةدلاخلا ةعيرشلا يهام - 60

 . خسنتال ةمايقلا موي ىلإ ةدبؤم 3 دمحم ةعيرش نأ ىلع نيملسملا عامجإ

 .[١٠١/1:5ش]

 ةعيرشلا رداصم -

 عامجإ « ةنس « نآرق :ر

 ةعيرشلا لامك - 4

 « نيدلا لمكو , يحولا عطقنا دقف لَك يبنلا تام ذم هنأ ىلع اوقفتا

 ريغب ًامكح بجوي نأالو , مرحي نأ الو « للحي نأ دحأل سيل هنأو رقتساو

 الو « ًائيش نسيدلا نم صقني نأ الو رظن وأ « عامجإ وأ « ةنس وأ نآرق نم ليلد

 |1976 - ١اعرم] رفك كلذ لعف نأو « ءيش ناكم ًائيش لدبي نأ

 ةعيرشلا ماكحأ ةفص - 4

 . رئارسلا لجو زع هللا ىلإو ءرهاظلا ىلع ايندلا ماكحأ نأ ىلع اوعمجأ

 . [ة117]

 -همله



 ةعيرشلا لقنب فلكملا -
 0 نيبو هنيب ؛ ءارفسلا هلسر ةطساوب الإ ملعتال هعرشو ىلاعت هللا ماكحأ

 انأ : : لاق نمو . ا يم بل ني دحأ : لاق« ءاينألا نع ذأ

 ْش . |9490 ف] عئارشلا لهأ
 ةعيرشلا عابتا - ” ضلحح

 . 3": ةنسلاو باتكلا نم حصام كرت لحيال هنأ ىلع اوقفتا

 ةعيرشلا ريغتال ايؤرلا - نقنف

 17 , 980/١[ ش] . قافتالاب عرشلاب ررقتام ريغيال مئانلا هاريام نإ |
 1 1 ةعيرشلا ماكحأ راكنإ - 7٠8

 ْ ءالثم نضرف 5 ةالصلا نأو « مارح رمخلا نأب ةجحلا هيلع تماقو « ملسأ نم

 وهف« ةداص ناسنإلا ىلع سيل نأو : لالخ رمخلا نأب دقتعاو « ذئنيح ىدامتق

 . ةححلا ةماقإ لبق هرفكب مكحي : ةيكلاملا نم غبصأ لاقو . ةمألا عامجإب رفاك

 "7 نأو ؛ لالخ رمخلا نأ دقتعاف . مالسإلا عئارش ملعي لو . ملسأ نإ امأ
 الب اراك ننكي مل ىلاعت هلل كح فاي ءلووو اس خنت يلع نع

 .[؟1؟هرل5ف هؤنح 047/8 ي 5159م فالخ

 ةعيرشلا فلاخم ةعاط - 1

 ْ البي هب عيتحيالو « يهن لبقيال لوسرلا ةنسو « هللا باتك فلاخ نم نإ
 ا . [109/؟ي] .. فالخ

 ةعيرشلل دقعلا ةفلاخم -

 ْش 971

 ليلد الب .ةغيرشلا صخر بلط - نكلتن

 .للصبال قف ةنسالو . باتك الب يوت لك صخر بلط نأ ىلع اوف
 . [١ا/هرم]

 -هو.
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 رعش :

 غولبلا ةمالع رعشلا -

(60:53) 
 رعشلا ةراهط - 5

 . [١/75ب] . رهاط هنإف يحلا نم عطق اذإ رعشلا نأ ىلع اوقفتا

 هقيرفتو رعشلا سبح - 06ه

 نسح ةهبجلا يف هقيرفتو « نينذألا ىلإ رعشلا سبح نأ ىلع اوقفتا
 . [١؟ةرمإ

 رعشلا ليجرتب نمايتلا - ١4

 - [١71/1١ن] . رعشلا ليجرت يف نماتيلا بوجو مدع ىلع عامجإلا

 رعشلا غبص - 8

 . دهاجملل الإ , ملعلا لهأ دنع هوركم داوسلاب رعشلا غبص نإ

 . عامجإلاب ةزئاجف , متكلاو « ءانحلاو , ةمسولاب هغبص امأ

 - 40554 - 407159ك] . غبص الب بيشلا كرت ةحابإ ىلع اوقفتا دقو

 . 717/4 184/5 ١ "رم 4

 لسغلا يف ءاملاب رعشلا ليلخت -

(:3107) 

 لسغلا يف اهرعش ةأرملا ضقن - .

 (م05ه)

 اهرعش ةأرملا رتس - ْ

 (؟والا - ؟؟ه50)

 ةالصلا يف رعشلا فك -

10) 

 - هو



 ّْ هلثجب رعشلا لصو -
  رعش ناكأ ءاوس . فالخ الب مارح: وهف يمدآ رعشب اهرعش ةأرملا تلضو نإ

 : :55/8ش] فالخ الب امهريغو . جوزلاو مرح رعش ءاوسو ؛ ةأرم مأ ء لجر
 ! . [(يوونلا نع )ا1ة1/ن

 ا هنم'سيلامب رعشلا طبر - ١" ٠

 ' هدع يهنمب سيل رعشلا هبشيال ام اهوحنو ةنولملا ريرحلا طويخب رعشلا طبر
 : . [(ضايع نع) ١/5 +١49 عامجإلاب

 : عزقلا مكح - قسد

 1 نوي نأ الإ ء ةقرفتم عضاوم يف ناك اذإ عزقلا ةهارك ىلع ء ءاملعلا عمجأ
 ! (يوونلا نع) ١٠/500ف 8/١47ش] . هيزنت ةهارك يهو . اهوحنو ةاوادمل
 0 . [(يوونلا نع) ١؟0/1ن

 :ةيحّللا قلح - 018

 . [9١ارم] . زوجي ال ةَلْعَم ةيحللا قل نأ ىلع اوقفتا
 براشلا صق - 4

 'ءزح نبا لوق الإ بجاوب سيلو ةنس براشلا صفق نأ ىلع اوقفثا
 ١ مذ ١/7147ع (ديعلا قيقد نبا نع) 1//١7817ف 771١/4 1 ةالرم]

 براشلا صق نم ءوضولا -

(:454) 

 مارحإلا يف رعشلا قلح -
 مام 0090

 جحلا يف هريصقت وأ رعشلا قلح -
 0 ع تلا

 رمنق انآ ىلع اوقفتا مهنآ عامجإلابتارم يف ركذ منيب | م] بوجولاب ىلحلا يف مزح نبا حرص
 ,١ . نسح براشلا

 هد ه819-



 طبإلا فتن -6
 ٠١ ؟/١ن 78/؟ش 44ه ١هالرم] . ةّنس طبإلا فتن نأ ىلع اوقفتا

 . [[:ى/اع

 ةناعلا قلح -
 دادحتسا 3

7 

 رصف
 رعشلا مكح - "كك

 قارغإ وأ . ءاجه وأ ء شحف هيف نكي مل اذإ حابُم رعشلا نأ ىلع عامجإلا

 (ربلا دبع نبا نع) ١٠/545ف]. يعم لّزَغَتلا وأ ء. ضحملا بذكلا وأ« حدملا يف

 .[١٠؟/ةش ١٠/745ي

 رعشلا ميلعت ىلع ةرجألا - /5 ٠

 . [5/5١ط] . رعشلا ميلعت ىلع دحأ راجئتسا زاوج مدع هيلع عمتجما لصألا

 راغش
 راغشلا حاكن -

 (055- )77٠:

 ةعافش

 ىمظعلا ةعافشلا عوقو -5كم

 موي فقوملا لوه نم سانلا ةحارإ يف ىمظعلا ةعافشلا عوقو يف فالخ ال

 . [(هريغو« يوونلا ن نع) 742/1ف] ةمايقلا

 نينمؤملل ةعافشلا 7 8

 يف ةعافشلا ةحص ىلع ةنسلا لهأ نم مهدعب نمو فلخلاو فلسلا عمجأ

 . جراوخلاو ةلزتعملا صضعب اهركنأ دقو «رانلا نم مهجارخإب نينمؤم لا يبنذمل ةرخآلا

 5/5١شأ اهعوقو يف فالخ الف تاجردلا عفر يف ةعافشلا امأ

 .[097/17ف

 - مقا“



 ةعافشلا بحاص وه نم -

 8ك هللا لوسر دمحمب ةصاخ يه فقوملا لوه نم صالخلاب ةعافشلا
 . 797 -795/17ف] . ةمألا نم دحأ اهركنيال

91 : 

 ' © دودحلا يف ةعافشلا -

 ١5

1 1 

 . ةعقثلا مكح- فىشفأ

 ءمصألا ركبوبأ اهركنأ دقو . ةعفشلاب مكحلا بوجو ىلع نوملسملا قفت

 ؟هه/هيي ؟09/”بإ. هلبق دقعنملا عابمجإلا هتفلاخمل ءىشب بعل اذهو

 . [(رجح نبا نِع) 71 /هن */ عج 71:5ه/5ف

 ةعفشلا قح تبثي ىتم - قحفي

 تشل ةضأوأ«مكحلا بق ةعنشلب كلمت تنال أ ىلع ان
 .[١؟/؛ح]. هميلست وأ ؛ هيف

 ك تبنت الامو ةعفشلا هيف تبثتام - ”0و/*

 نيضرألاو «راقعلاو ءرودلا يف ةنبجاو ةعفشلا نأ ىنلع نوملسملا قفتا

 فالخالب ؛ ضرألل ًاعبت « سارغلاو « ءانبلا يف ةعفشلا تبثت امك . "اهلك
 نع يئورو . هيف ةعفشلا طوقس ىلع عامجإلا نإف ؛ كلذ لك ادعام امأ . "”ملعي
 لنك يف تبنت اهنأ مع نع ايدو درفنلا ءانبلاو ناويملا يف تبثت تبثت اهنأ دمحأ

 ا 4 رمإ ةعفشلا يف عامجإال نبي

 ءاهقف ءالؤه « كلذ فالمخ يبل ناسنعو ىلعي نب كلما ديعو « نيريس نيو 2« نسحلا نع اندروأ '"'
 1 ا . [1594م] . نوعبات

 !. ةكم ءاهقف لوق وهو ؛ لام لك يف ةعفشلا نآ ؛ ءاطعو ٠ ةكيلم يأ نباو « نامشعو ء رمع نع يور (")
 حنصيالو ؛ بيسملا نلباو ٠ حيرشو « سابع نبا نع الإ ضرآلا ادع اًمِلَف ةعفشلا طاقسإ يوز ملعنام
 دامحو , ةداستقو « ء نسحلاو ؛ يبعشلاو . يصخشلا ميه اربا نعو . كلذ نعأ عجر دقو « ءاطع نغو ؛ مهنع

 | ةة4م حيحص ءالؤه نع وهو ؛ ةعيبرو ناميلس يبأ نبا

 سد مه8غ



 515844 48١١ام (ضعبلا نع) 1594م 761/5ب] . بوثلا ىتح ءيش

 . [4/4١١ح (رذنملا نبا نع) 708: 766/هي 45//ش

 ةعفشلل حيبملا كلملا بيس - 4

 دقراقعلا يف هيلع عوفشملا ةيكلم تناك اذإ ةعفشلا توبث يف فالخ ال

 . هوحنو عيبلاك «. ضوعب هيلإ تلقتنا

 . ةقدصللو « باوث الب ةبهلاك ء. ضوع ريغب هيلإ تلقتنا دق تناك نإ امأ

 الإ « ملعلا لهأ ةماع لوق يف ةعفشلل توبث الف « ثرآلاو « ةيصولاو , فقولاو

 وأ ةيهب لقتنملا راقعلا يف ةعفشلا توبث يف هنع ةياور يف كلام نع يكحام
 ؟هه/؟بإ . ىليل يبأ نبا نع كلذ يكحو « هتميقب عيفشلا هذخأيو « ةقدص

 . |[! /غج 71١ /هي

 ةعفشلا قح هل نم - 06

 . مسقي ملام راقعلا يف كيرشلل ةعفشلا توبث ىلع نوملسملا عمجأ

 . راقعلا عيب لبق ةمدقتم ةكرشلا نوكت نأ طارتشا ىلع اوقفتا دقو

 وه يصولا نأو . هرغص يف ةعفشلا قحتسي يبصلا نأ ىلع عامجإلا نإو
 لاسقو . ًاقلطم اهقحتسيال . ىليل يبأ نباو «دواد لاقو . هلاه ذخأي يذلا
 . هسفنل ذخأيف , غلبي ىتح اهقحتسيال . يعازوألا

 . ًاعامجإ يمذلا ىلع ملسملل ةعفشلا تبثتو

 8١٠ام 47/7/ش] . ملعي فالخ الب ملسملا ريغ ىلغ ملسملا ريغل تيثتو

 . [5/4ح (رذنملا نبا نع) 771 2 7 هد/هي 1؟هن/75ب ؟1 غم5- "18

 عيفشلل قح ةعفشلا - 5

 . هذخأي ضوع ءاقل هكرت هلو . عيفشلل قح ةعفشلا نأ يف فالخال

 نبا نع) 741/17لف 1717/7؟بإ. قافتالاب ةعفشلا تلطب لاملا ذخأ نإف

 . ١[ 4/4 (لاطب

 - هوه



 ةعفشلا قح هيلع نم - 0/7

 ريسغ كيرش نم ءارشب كلما هيلإ لقتنا نم وه هيلع وفشما نأ ىلع وقفا
 ا .[1ةههرزكبإ- راجلل ةعفشلا ىري نم دنع راج وأ . مساقم

 هيف عوفشملا لكل عيفشلا ذخأ:- كحل

 قلك عيبملا ةعفشلاب ذخأي نأ عيفشلا ىلع بجاولا نا ىلع عامجإلا

 : . عدي وأ
 ملسف ءأةكرتشم ضرأ نم ًاصقش ىرتشا نم نأ ىلع اوعمجأ دقف « هيلعو

 نأ ةعفنشلاب ذمخألا دارأ نسم ىلع نإف . ذخأي نأ مهضعب دارأو ؛ ةعفشلا مهضعب

 . يقبام كرتيو . هتصح ردقب ذخأي نأ هل سيلو , هعدي وأ « عيمجلا ذخأي

 . [(رذنملا نبا نع) 5١/هي ؟9ال/5ب ١١ حام 6٠ م[

 عيفشلا هعف ديام - قفا

 . الام ناك نإ نمثلاب عيبلا ذخأي عيفشلا نأ ىلع اوقفتا

 كللذ لنثبب الإ هذخأي نأ عيف شلل زجي مل“ ضرع وأ «ًراقع هنمث ناك إف
 : ضرعلا كلذ لثموأ ؛ راقعلا

 ةميق عيفشلا م راي نأ نيب يشم يرتشلاف ًالصأ كلذ ىلع ردقي مل ذف
 وأ ؛راثملا كلذ لشم همزو «صقشلا هي ماسي نأ نيبو راقعلاوأ« ضرع

 امب الإ صقّشلا ذخأي نأ كيربثلل سيلو . هيلع رادق: ىتم « ضرعلا كلذ لثم

 الام اذه . عيبا دنعب هذسخأ مأ  عيبلا لبق هيلع هضرعأ ءاوس عئابلا هب يضر

 00 . دحأل هيف فالخ

 . ًاعامجإ لاحلا نمثلا: ليجغت عيفشلا ىلع

 . عامجإلاب مكاحلا هلهمأ 0

 قحليال هيف عوفشملا ضبق سبق يرتشلا نع نمثلا لك طح نإو « اذه
 .:نمث ريغب دقع هنأك ريصي هنأل لطب دقعلا قحل ؤلذإ . قافتالاب عيبلا دقع

 : ًاقافتا قحلي الف , كيلمتلا وأ « ةبهلا ظفلب طجلا ناك ؤأ ء ىفبقلا دعب امأ
 . |190- ؟4015416014:17/4- 1694م ؟95/؟ب] . رخآ دقع وه ذإ

 -هوهكد-



 هيف عوفشملا عيب توبث - 508٠

 هاعدا ثيح هيف عوفشملا عيب ىلع ةداهشلا حصت هنأ ىلع عامجإلا
 . [57/هح] . نمثلا دهاشلا ركذي مل نإو عيفشلا

 عيفشلا ةبيغ رثأ -

 .راقعلل هكيرش عيبب ملعي ملام « ًابئاغ ناك نإو . هتعفشب قحأ عيفشلا نإ
 . ملعلا لهأ دنع لمعلا اذه ىلعو , كلذ لواطت نإو . ةعفشلا هلف  مدق اذإف

 هتعفش طقست الف ةعفشلاب هتبلاطُم ىلع داهشإلا نع هرفس يف زجع نإو
 . |لالهإدي ؟هدلا؟ب 7١١44 هد/هتإ] . فالخ الب

 رايخلا عيب يف ةعفشلا - 7

 رايخلا عئابلل ناك اذإ عيبملا راقعلا يف بجتال ةعفشلا نأ ىلع ءاملعلا قفتا

 . [51 4/12 765/؟بإ . ةعفشلا تبجو عيبلا بجو نإف , هيف

 ةعفشلاب ذخألا لبق عيبملا يف فرصتلا - 68

 لبق وأ « عيفشلا ذخأ لبق هعاب ول امك ٠ عيبملا يف فرصت اذإ يرتشملا نإ
 عيبملا ذخأو « يناثلا عيبلا خسف ءاش نإ رايخلاب عيفشلاو , حيحص هفرصتف « هملع

 . يناثلا يرتشملا نم ةعفشلاب هذخأو هفرصت ىضمأ ءاش نإو . هنمثب لوألا عيبلاب

 نادقعلا خسفنيو لوألا عيبملا ذخأي نأ عيفشللف « ةئالث كلذ عيابت نإو

 هذخأي نأ هلو « هدحو ثلاشلا خسفنيوع يناشلا عيبلاب هذخأي نأ هلو , نارخآلا

 .فالخ اذه يف ملعيالو ,دوقعلا نم ءيش خسفنيالو « ثلاشلاب

 .[؟ل/ - ؟اك/هيإ

 عيبملا ةدايز يف ةعفشلا - 6

 . [150/7ب] . قافتالاب ةعفشلا يف قحلتال عيبملا ةدايز نإ

 عيبملا صقن يف ةعفشلا - 6

 يقابلا ذخأ نيب ريخي عيفشلا نإف « ةيوامس ةفآب هيف عوفشملا صقن اذإ 1

 . [19/4ح] . قافتالا هيلعو . هكرت وأ « نمثلا لكب

 - مه4ا/0-



 ةعفشلا يف عيبلا ةلاقإ رثأ -

 0[ ٠؟4ك ؟50/؟بإ]. ةعفشلاب لطبتال عيبلا ةلاقإ نأ ىلع اوعمجأ

 ةعفشلا يف يرتشملا توم رثأ - قي

 . [14/4ح] . يرتشملا تومب لطبتال ةعفشلا نأ ىلع عامجإلا

 ' ةعفشلا لاطبإ - ١5مم

 « يتلا لاقو . عيبلا لبق لاطبإلاب لطبتال ةعفشلا نأ ىلع عامجإلا
 . عيبلا لبق ةعفشلا كرتب لطبت : يروثلاو

 5 تا/محإ ًاعامجإ لاطبإلاب لطبت اهنإف  دقعلا دعب 'امأ

 0 ةعفشلا طاقسإل لايتحالا - 8

 . [5١/57/8ف]. اهبوجو دعب ةعفشلا طاقسإل لايتحالا:ةهارك ىلع اوقفتا
 ' ركش

 ركشلا دوجس :ر

 000 ةداهش

 ” !'ةداهشلا ءادأ - 6٠
 «ًالوغشم نكي مسلو « هدع بوني هريغ نكي مل اذ دهاشلا نأ ىلع اوقفتا

 . اهؤادأ هيلع ضرفف . هتداهش ءادأ ىلإ يعدف ؛ ةنكم هل ةباجإلا تناكو

 ْ . [ه؟رم]
 ىوعدلا يف ةداهشلا ميدقتب فلكملا - 9

 11/١ ي ؟5/١تإ. يعدملا ىلع ةنيبلا نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ

 . [(يذمرتلا نع)
 ' ةداهشلاب ىوعدلا توبث -

 (ىوك

 , عيبلا ىلع داهشإلا -

 )014( ١

 - هود



 نيدلا ىلع داهشإلا -

 ةففقلا]

 حاكنلا ىلع داهشإلا -

 (ع160)

 ةداهشلاب بسنلا توبث -
(844-51545:) 

 قالطلا ىلع داهشإلا -

 (لته)

 ةقلطملا ةعجر ىلع داهشإلا -

 (مبه)

 ةيصولا ىلع داهشإلا -

 (ة354- 4359

 ةداهشلاب دو دحلا تابثإ -

 ١00

 ةداهشلاب طاوللا تابثإ -

 ْ (؟هالع)

 ةداهشلاب صاصقلا بجوم تابثإ -

 (ماامل)

 ةمجرتلا ىلع داهشإلا -

 ةمجرت؛ر
 ةداهشلاب ناضمر لاله تابثإ -

 (ه94)

 هم 8884 -



 ىوعذلا يف ةداهشلا - 45
 . '"”عامجإلاب عدم ريغل ةداهشلا حصت هل

 نالفل نأ ادهشا : نيدهاشل لاق ول ًالجر نأ ىلع اعمجأ دقف « هيلعو

 . ةداهشلا ةماقإ ىلإ يعدملا امهاعد اذإ اهب ادهشي نأ امهيلع نأ «رانيد ةئم يلع

 . قافتالاب ةمأ  قتع ىلع ةبسح ٍعدنم رسيغل ةداهشلا حصتو

 .لاكام هك 4 /هحإ]

 ْ ةداهشلا باصنت - 077

 درفناو . نينثا نم لقأ لاجرلا نم ةداهشلا يف َلّبَقياَل هنأ ىلع عامجإلا
 . ءادهش ةعبرأب الإ لتقلا تبثيال-.: لاقف .٠ يرصبلا نسحلا

 نم نويدلا يف نال جر دجوي مل نإ نيتأرماو لجر لوبق ىلع اوقفتا دقو
 . [؟الام هرم عمم , 55/7ب] . ةصاخلا لاومألا

 ا 0 ةداهشلا ظفل - 65

 دهشأ : دهاشلا لوقيف ء اهئادأ يف ةداهشلا ظفل نم دبال هنأ ىلع عامجإلا
 ' 2. هوحنو , اذكي رقأ هنأ

 فالخالب هب دعي مل« فرعأ وأ . نقيتأ وأ ؛ ققحأ وأ « ملعأ : لاقولو

 .[18/هح 787/٠١ ي] . ملعي

 ةداهشلا دلتسم - 6

 «ءنطلا يفكيالو' ةيؤرلا لعفلا يف ةداهشلا دنتسم نأ ىلع عامجإلا

 .[18/هح] . ةرهشلاو

 00 هيتداهش لبقت نم ةفص - 5

 امهنيد يف نيلضاف ؛ نيلّدع ؛ نيملسم نيدهاش لوبق ىلع اوقفتا

 يفورغم:. نيغلاب « نيرح « نيفورعم « ةينكلاو مسالاو يزلا ينسح . امهدقتعمو

 ذلإ
 ناك نم دحأ الو ءرمع هركني مل. امزال مهسفنآل كلذ اوآرو « ءادتبا اودهشف ؛ مامإلا اوتأ ةباحصلا نإ

 .[ةم/عطإ اعيمج مهقافتا ىلع كلذ لدق « ةباحصلا نم هترضجب



0) 
 ءيش يف الو رمخ يف الو فذق يف نيدودحم ريغ . ةداهشلل نيطباض بسنلا

 وأ نبا ينبا الو « نينبا الو « نيدج الو « نيوبأ كلذ عم نانوكي الو « دودحلا نم

 الو . هل ادهش يذلا نم ةٌمَرَحم محر يوذالو « نيوخأ الو « لفس نإو « تنب

 الو « نيكيرش الو « نيقيدص الو , هتيحل فتان الو « نيط ٍلكا الو  امهدحأ

 « نييفريص الو . نّيفلغأ الو ءامهدحأ الو هل دوهشملل نيِدِّيس الو ؛ نيريجأ

 . هيذختمالو ءزوجي ال ام يعئاب الو « نيحئان الو « نيَيْنغم الو ء نيسرخأ الو

 الو نييليفط الو « مايمح يلبقتم الو ءمامح يبحاص الو « ريمح يبراكم الو

 الو « هيلع دوهش نيودع نانوكي الو « ًاجوز الو ء انركذ ام ائيش امهدَحأ نوكي

 امهيَسفن نع نيعفاد الو ؛ امهدحأ الو, ًاعفن امهسفنأ ىلإ نيراجالو ء امهدحأ

 الو « نسييصخن الو ء يرضَحلا وهو  يورق ىلع نيود الو . امهدحأ الو ارض

 هيف دوهشملا ادهاش الو« انباو؛ ابأ الو . نيوخأ ًاضيأ نانوكي الو . نييمعأ

 امهدحأ الو , نيرعاش الو , نيريقفالو ؛ اتكسف هب هل ادهش نم ريغ هكلمتي

 ؟١111/هف 160/1 ش 50 - 54ام 404 487/95ب هارم].انركذ ام ًائيش

 ةاقتمعا ب فددعلا

 دهاشلا لآ دع توبث 41" ٠

 هجو ريغ يفو «ربخلا :ظفلبو ةلاسرلاو« ةياتكلاب ةلادعلا

 . ًاعامجإ مصخلا

 ملو ءرمع لوق وهو ؛ ةليوط ةربخ يذ نم الإ دهاشلا ليدعت حصي الو

 . اعامجإ ناكف « فلاخي

 . هعم رخآ

 . ًاعامجإ ةلادعلا ببس ركذ نيعتي الو ش
 . عامجإلاب لدعملا ةلادع نم دبالو
 ىلوأ ليدعتلا ةنيب نإف . هتلادع ةنيبو . دهاشلا حرج ةنيب تضراعت نإو

 .|45 ف٠ ئئلمهحجإ ًاقافتا

 1181[ م]. هتداهش تزاج « الدع ناكو  طيقللا غلب اذإ هنآ ىلع اوعمجأ '' )0(

 -تاكن.أال



 ةلادعلا لوهجم ةداهش - 094

 . ةطرتشملا ةفصلا ملعت ىتح « ةلادعلا لوهجم ةداهش زاوج ىلع اوقفتا

 ةافسمنكدلا

 ةباحصلا ةداهش -

ْ )5154( 

 ٠ سرخألا ةداهش - 6

 . [(ضعبلا نع) 7/4ف] : ”عامجإلاب ةدودرم سرخألا ةداهش نإ

 ْ ش ١ ىمعألا ةداهش ٠٠

 دننع ةيؤرلا ىلإ رقتفي اميف ىمعألا نم ةداهشلا حصتال هنأ ىلع عامجإلا
 . ["ا//هح] . ءادألا

 ةأرملا ةداهش هيف لبقتام -

 «.لاجرلا هيلع علطيال اميف تادرفم ءاسنلا ةداهنش لوبق ىلع اوقفتا
 ْ . ءاسنلا بويعو « لالهتسالاو « ةدالولاو « ضيحلاك

 زوجتو .. "عامجإلاب زوجتال ههبشو ؛ عاضرلا يف اهدجو ةأرملا ةداهش نإو
 . قافتالاب لاومألا يق ءاسنلا ةداهش

 لاملا توبثو ؛ لاجرلا عم ءاسنلا ةداهش زاوج ىلع ءاملعلا عمجأ دقو

 (لاطب نباو « ديبع يبأو ءرذنملا نبا ننع) ١١0/84 :707/هف] . كلذب

 . [؟ا0//غح 7714 ١77/1يئ 89ل كام ؛ه5/5ب

 ةداهشلل اههخو ةأرملا فشك -

 . [7؟١/7ج] . ةداهشلل ةأرملا هجو فشك ىلع عامجإلا

 - [559/9بف] ' عامجإ الف اهلوبق ركذ اكلام نأ ذل
 وشف طرشب اهدحو لبقت اهنأ ةياور ةيكلاملا دنع نإ ىتح فلنملا نه ةعامج لوق هنإف : بيجع اذه '"

 . [19١؟/5فإ . ناريجلا يف كلذ

 كو



 ةأرملا ةداهش هيف لبقت الام - ٠١

 عامجإلاب زوبجتال .صاصقلا بجوي اميفو ؛ دودحلا يف ةأرملا ةداهش

 ءرذنملا نبا نع) 7١7/هف ”55ام 74177 ؟584ل (ضعبلا نع) اامكم]

 . [(ديبع يبأو

 دحلا دعب بئاتلا ةداهش - 4

 « حلصأو « بات مث « هيلع ميقأف « دودحلا نم ًادح ىتأ نم نأ لع اوعمجأ

 . [(يواحطلا نع) 1917//هف "هام] . فذاقلا الإ  ةلوبقم هتداهش نأ

 فذاقلا ةداهش - :

 (1؟41)

 ةاغُبلا ةداهش -

 . ملعي فال الب ةلوبقم عدبلا لهأ نم اونوكي مل اذإ ةاغّبلا ةداهش

 . [00/8ي]

 قسافلا ةداهش -

 . عامجإلاب ةدودرم قنافلا ةداهش

 نم الإ .فالخ ريغب ةلوبقم هتداهش نإف « هتبوت تقرع وأ « لع نإ امأ

0) 

 . فالخ هتداهش لوبق يفف « فذقلا ببسب هقسف ناك

 زجت مل «رفاك ىلع دهش ول « نيملسملا نم قسافلا نأ ىلع اوعمجأ دقو
 77 7/1١ ومحال - مممكتل ممل هلا ؟18/هف] . هتداهش

 . |[(يدهملا نع) 199/8ن ه١ ١؟4/هح

 ًادمع ةالصلا رخؤي نم ةداهش -

 (؟774)

 يدنع دهش ول : حابر يبآ نب ءاطع لوق دودحلا يف ةأرملا ةداهش لوبق ىلع عامجإلا ىوعد بذكي ''

 . [17854] . اهتمجرل ىنزلاب ةآرما ىلع ةوسن ينامث

 - عد



 عدبلاو ءاوهألا لهأ ةداهش - 0

 . .٠ ملعيال اهب هفلاخم ىلع هقفاوم دهشي نأ ءاوهالا لهأ نم ىربي نم ةداهش لوبق زوجيال هنأ ىلع اوقفتا
 . هنأ ىلع اوقفتا دقف «رفك هنأ ىلع نقينلا رفكلا هتعدب تفلب نو

 1 . ]54 . هارمإ هتداهش لوبق زوجيال

  - 7٠١4هداقتعا يف ىئطخملا ةداهش : :

 يق فالمخ الف « قسفلاوأ رفكلا هداسقتعا يف هؤطخ:غلبي مل نم
 1 : 1 . هتداهش لوبق

 ٍْ نع الإ فالح الب هرابتخا بجيل « هنيلع ناك داقتعا نم بات نمو
 ا . [19/هح] . ةعيبر

 لفاعلا ريغ ةداهش - 5 ٠

 ١ هلقع بهذأ ءاوس لقاعب سيل نم ةداهش لوسبق مدع ىلع عامجإلا
 ْ . ةيلوقط مأ « ركس مأ « نونجي

 1 اذإة ةزئاج ةتداهش نإف « افإ لاح يف دهشو ؛ قيفيو « نجي ذاك إف
 1 | ' . [(رذنملا نبا نع) افضل ي"هامإ. ٌالدع ناك
 هسفنل ءرملا ةداهش -

 . [400/5ب] ؛ عامجإلاب ةدودرم .هسفنل ءرملا ةداهش

 ١ - سكعلابو .عرفلل' لصألا ةداهش 0

 ”ةباحصلا عيمج لوق يف ةزئاج هدلاول دلولاو « ةدلول دلاولا ةداهش .
 ةماع.دنع ةلوبقم نيدلاولا ىلع دلولاو  دلولا ىلع نيبدلاولا ةداهش نإو

 ْ . .ملعلا لهأ

 يف ركذ ايي مدلول دلولو : دلل اولا ةداهش لربقب ةباحصلا عيمج لوق يلحما يف مزح نبا لقن
 بالا ةداهش در ىلع اوقفتا ؛ دشز نبا لابق دقو [(؟:43) رإ نب :مدع ديفيام عامجإلا بتارم
 .[؛ةأ/؟بإ- اهل اهنباز « اهنبال مآلا كلذكو« هنبال

 - ع وجال



 788١م]. ديفحلل ةداهشلا يف بالاك « بآل ٌدجلا نا ىلع اوعمجأ دقو
 . [(ربلا دبع نبا نع) 16/17ف ؟هو/١٠1ي ؟؟04ل

 رصاقلا ىلع يصولا ةداهش - 7

 : ملعي فالخ اللب ةلوبقم هيلع ىصوم وه نم ىلع يصولا ةداهش

 .[١1/6ي]

 رخآلل نيجوزلا دحأ ةداهش -

 . [1788م] . '"ةباحصلا عيمج لوق يف ةلوبقم رخآلل نيجوزلا دحأ ةداهش

 هيخأل خألا ةداهش - 4

 يعازوألا لاقو . ”ةباحصلا عيمج لوق يف ةزئاج هيخال خالا ةداهش

 ٠ [498/75ب (رذنملا نبا نع) 750/٠١ ي "هام 17/8م] . زوجت ال

 ةداهشلا يف رثؤتال عاضرلا ةبارق -

 فلددنشلا

 قيدصلا ةداهش - 6

 :لاقف ًاكلام الإ "ءاملعلا ةماعدنع ةلوبقم هقيدصل قيدصلا ةداهش
 .|١١/551ي] . فطالملا قيدصلا ةداهش لبقتال

 ليكولا ةداهش -

 . لزعلا لبق هيف لكو اميف ليكو نم ةداهشلا حصتال هنأ ىلع عامجإلا
 8 |[ة؟/هح]

 كيرشلا ةداهش - 7

 هيف كيرش وه اميف هكيرشل ةلماعملا يف كيرشلا نم ةداهشلا حصت ال
 .[1ةهةه/١٠ي ؟ا/هحإ اعامجإ

 ٠ [(5093) :ر]. كلذ فالخ عامجإلا بتارم يف ركذو « يلا يف مزح نبا لوق اذه
 . [(؟093) :ر] . كلذ فالخ عامجإلا بتارم يف ركذو « يلحنا يف مزح نبا لوق اذه "

 . . اقلاخي ملو « هيخآل خآلا ةداهش لبقتال : الاق هنباو ؛ رمع نإ :اولاق نإو
 |( ىحل :رإا7

 -كةوهد



 كرتشملا ريجألا ةداهش -

 ًاامجإ حصن ةرسجأ هيلع قحتسيال اميف كرتشملا: :ريجألا ةداهش

 ١ .[؟ال/هح]

 1 ًامتغم هسفنل رجي نم ةداهش - 6

 هن عانالوًامقم سفن ىلا ةاهشب مكمبالأ هلع قتلا يلا
 ٍإ .[١؟0/4ط] ًامرغم

 يورقلا ةداهش -

 . [[؟/هح] . ًاقلطم يورقلا ةداهش لوبق ىلع عامجإلا
 عئبتخملا ةداهش -01

 '.. [8/هح] . كلام نع ةياور الإ , ًاعامجإ عبتخملا ةداهش زوجت
 ءادألا نع يهنملا ةداهش -

 0 نيابع نبا نعالإاب ًاعامجإ ةداهشلا ءادأ نع يهنم لا نم ةداهشلا حصت
 . |ه7/هح] اهب رمال طرش هنإف

 : ' يليفطلا ةداهش - ١7

 . ملعي فلاخم الب دمحأو« يعفاشلا لوق يف لبقتال يليفّطلا ةداهش
 .|!؟١٠/8ي]

 سكعلابو هديسل قيقرلا ةداهش - 14

 00 مدرهحإ عامجإلاب ةدودرم هديسل قيقرلاو ؛ هقيقرل ديسلا ةداهش
 1 . |! ةق/ل١ي (يدهملا نع) 97/4

 ! مصخلا ةداهش -6

 الأ صخب دهاشلا نيب ةمئاق تناك اذإ ةموصخلا نأ ىلع اوعمجلأ

 : . هتداهش لبقت
 هيلع هتداهش لوبق نم كلذ عن مل ب نيد لجر ىلع لجرل تبنولو

 لببقتال : لاسق هنإف ىليل يبأ نبا الإ « ملعلا لهأ ةماع لوق وهو « ةيصووأ « نيدب
 0 . 187/٠١ ي كمامإ. ثيملا هعرغ ىلع هتداهش

 تول



 ودعلا ةداهش - 5

 . [74/هح] . ًاعامجإ هتداهش تحص هودعل دهش نم

 هريغ ىلع ملسملا ةداهش - 117

 ءامدلا نم لاح لك يف ملسملا ريغ ىلع ملسملا ةداهش لوبق ىلع اوقفتا

 . [ة؟رم] اهنود امف

 ملسملا ىلع ملسملا ريغ ةداهش -7178

 هيف اوفلتخا ام الإ « عامجإلاب ةلوبقم ريغ ملسملا ىلع ملسملا ريغ ةداهش

 .رفسلا يف ةيصولا يف كلذ زاوج نم
 54. ؟7؟/هحإ. هتداهش لوبق ىلعاوعمجأدقف ملسأنإف

 . [١/10ش 454/5ب هالرم (يدهملا نع)؟57/4ن

 (عنمز

 هتداهش زوجتال نم ةداهشب ىضرلا -8

 « قسافك « هتداهش زوجتال نم وهو « نالف ةداهشب تيضر دق : لاق ول

 نأو ء هب دوهشملا كلذ نم ءيشب هيلع مكحيال هنأ ىلع اوقفتا دقف  هوحنو

 . [4/١5١ط] . كلذ يف بجيال مكحلا نأو . ءاوس هاضر ريغو « هاضر

 ءادألا دنع ةداهشلا ةيلهأ ققحت --

 ملو . ةداهش ىلع اودهش اذإ رفاكلاو « ريغصلاو , دبعلا هنأ ىلع اوعمجأ

 مث «رفاكلا ملسأو « يبصلا غلبو . دبعلا قتع ىتح اهب اودهشي ملو « اهيلإ اوعدي

 - 80:4 /""أم]. بجاو مهتاداهش لوبق نأ  مهتاداهش لوبق لاح يف اهودأ

 .[مهدا/ - لهو

 نيميلاب دهاشلا فيلكت - ١

 نأ وأ ء اهيدؤيل هدنع ةداهش ىلع دحأ فلحي نأ زوجيال هنأ ىلع عامجإلا

 . [718/هف 67١5م ؟97/8ن] . قحلا دهش هنأ ىلع: فلحي
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 هب دوهشملا ةفص يف نيدهاشلا فالتيغا د 7

 ىلشم , امهريغت بجو ًافالتخا هب دوهشملا ةفص يف نادهاشلا فلتخا اذإ
 :فالخ الب لمكتال ةداهشلا نإف «رانيدب رخآلاو ؛ ( بوثب امهدحأ دهشي نأ
 ْ .["١٠0/6ي]
 ”ةداهشلا قيفلت - فلضشي

 . [471/9ب] . قفلتال ةداهشلا نأ ىلع اوعمجأ
 اهنايشن دعب ةداهشلا ركذت -

 تنك : لاقو ءانهب دهش مث , ةداهش هدنع نوكت نأ ركنأ اذإ لدعلا نإ
 ٠ قاحسإ « يعفاشلاو « يزوشلا لوق يف درت ملو « هتداهش تلبق . اهتيسنأ

 ةافسافلا يل ملعي فلاخم الب , دمحأو

 ةداهشلا هب درئاه - قارن

 فذقو« ابرلاو « ينزلاو ؛ ضرألا يف داسفلاو ءرحسللا نأ ىلع اوعمجأ
 « ًاملظ لعقلاو . ًاملظو ًالالحتسا سانلا لاومأ دمخأو . ةطاوللاو « تانصحلا
 . ةداهشلا هب درت حرج «ريثكلا مرح بذكلاو « نيدلاولا قوقعو « رمذملا برشو

 ةنح رج ,رئاغصلاب ةرهاجماو ؛ اهيلع رارصإلاو  رئابكلا نأ ىلع اوقفتا دقو
 ةداهشلل جراج نيبعاللا نم ضوعب جنرطشلاب بكللا نإو . ةداهشلا اهب ُش
 : . [290/هح ه4 88رم] : رامق وه ذإ« عامجإلاب

 ةداهشلا يف ةمهتلا رثأ -

 م45 ةداهشلا طاقسإ يف يؤم ةمهتلا نأ ىلع اوعمجأ ءاملعلا نإ

 دهاشلل مصخلا فاذق - 737

 امثيتأي مل نإ ءدحلا هيلعف «.ىنزلاب دهاشلا فذقب مصخلا حرض نإ

 ..ًاعامجإ ناكف ,ركنم هركني ملو , ةباحصلا رضحمب رمع لعف وعو , ءادهش ةعبرأ
 ْ .[١ه١٠6/6يإ

 ْ روزلا ةداهش -

 . [51568ك] . رئابكلا نم روزلا ةداهش نأ ىلع ءاملعلا عمجأ

 -ع.ملا



 روزلاب دهاشلا مصخلا يمر - 4

 نإف« مكاحلا امهرضحأ ًاروز هيلع ادهش امهنأ نيدهاش ىلع ىعدا نم ْ
 . كلذ امهمزل ء كلنب امهرارقإ ىلع ةنيب يعدمللو ٠ اركنأ كاف . امهمرغأ افرتعا

 . ملعي فلاخم الب دمحأو , ىعفاشلا لوق وهو ءافّلحتسُي مل اركتأ نإو
 .[١؟ة؟/١٠6ي]

 روزلا دهاشلا ةبوقع - 5١4٠

 وهو « ُةرهشو « هرّزع « ًادمع روزب دهش هنأ لجر نع مكاحلا دنع تبث ىتم
 . [١٠7957/1ي] . فلاخم ةباحص هل فرعيالو «رمع لوق

 ةداهشلل | مصخلا حيرجن - 1

 طوقس يف فالخ الف« . مكحلا لبق هيلع يعدملا اهحرج اذإ ةداهشلا نإ

 . [155/5بإ "اهب مكحلا
 دوهشلا حرج -

 مما - م١وك)

 عامسلاب ةداهشلا هيف حصتام - 7 |

 . ةدالولاو ء بسنلا يف حصت عامسلاب ةداهشلا نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ

 . [(رذنملا نبا نع) 7؟١9/7ي]

 ةقرسلاو ةبارحلا يف عامسلاب ةداهشلا - 7

 . [؟هد/؟خ] . مهعامجإب عامسلاب ةداهشلاب تيثيال ةقرسلاو ةبارحلا دخ نإ

 .ةداهشلا ىلع ةداهشلا - 415

 ١٠/77/7ي] . دوادل ًافالخ . عامجإلاب ةزئاج ةداهشلا ىلع ةداهشلا
 . [م5/هح

 ةداهشلا ىلع ةداهشلا طئارش - 65

 ةلادعلا نم ةداهشلا طئارش ققحتت نأ ةداهشلا ىلع ةداهشلا لوبقل طرتشي

 . ملعي فالخ الب عرفلاو لصألا دوهش نم دحاو لك يف اهريغو

 - 186/9١[ يإ . ءاملعلا نيب فالخ الب لبقيال مصخلا نم حرجلا

 كولو



 . الب كلذ زاج امهتداهش ىلعو امهتلادعب ادهشق « لصألا دوهش لّدع نإو

 . ملعي فالخ

 1. [؟؟/هح ؛غاخل/اه

 ةداهشلا ىلع ةداهشلا هيف لبقتام - 75

 ا :ي] . ًاعامجإ لوصألا روضح عم ةداهشلا ىلع ةداهشلا حصتالو

 , هي دصقيامو 3 لاومألا يف ةداهشلا ىلع ةداهشلا لوبق ىلع عامجإلا نإ

 . املك (ديبع يبأ نع) "ا/لا/١٠ي] . لاملا

 ةداهشلا ىلع ةداهشلا هيف لبقتال ام - 5117

 ْ ؛ قالَ ينالو مَ يف الو  دَّح يف زوبمال ةداهشلا ىلع ةداهشلا نإ

 نم فلاخم كلذ يف هل فرعيالو؛ رمع لوق وهو « قتع يفالو , حاكن يفالو
 . [1414م] ةباحصلا

 ةداهشلا ىلع ةداهشلا يف:دوهشلا ددع - 14

 ْ اوناك اذإ لومأل يف نيدهاش ةداهش ىلع ة ةعبرأ ةداهش نأ ىلع اوعمجأ

 ل رئاج ًالودع

 ا /هح /ةترمأ ًاعامجا نينثا ةداهش ىلع دحاو ةداهش حصتالو

 ةداهشلاب مكحلا -48

 ا 44/818١ف ؟١/57عهؤرم]. ةداهشلاب مكحلا بونجو ىلع اوقفتا

 .[ه9 315/هح

 ةداهشلا مكاحلا صيحمت -

 ْ تأي م دوهشلاو « ةداهشلا نع ثحبلا ىصقَت :اذإ مكاحلا نأ ىلع اوقفتا

 : . [ة؟رم] هيلع ًامرحم

 . ءدصحأ ن) 97/8/٠١ يإ لصالا ةداهشلا يف يفكيام عيفلا دوه دوهش ذدع يف يفكي هنأ ىلع عامجإلا 20
 . [(قحسإو

 دل.



 ةبوتكملا ةداهشلاب مكحلا- ١

 ءاملعلا قفتا دقو . عامجإلاب زوجيال ةداهشلاب دهاشلا طخ ةيؤرب مكحلا

 ناك نإف « ةداهشلا كلت ركذت اذإ الإ هطتخ ىأر اذإ دهاشلل زوجتال ةداهشلا نأ ىلع

 . دهشي الف . اهظفحيال

 اهب دهشي الو ءاهب مكحي نأ هلزجي مل ةداهش هيبأ طخب دجو نمو
 5 [(لاطب نبا نع) 1؟1؟/18ف ”5ةامم لضاوللا عامجإلاب

 ةداهشلا نالطبل مكحلا ضقن - 7

 ضقني هنإف « نارفاكامهنأ رهظ مث , نيدهاش ةداهشب لامب مكاحلا مكح اذإ

 . [١٠571/6ي] . فالخ الب هريغ مكح ضقنيو ؛ همكح

 ةلطاب ةنيب ىلع مكحلا ءانب -
 (16؟)

 روزلا ةداهشب تباثلا قحلا -

 ةفينف]

 مكحلا لبق ةداهشلا نع عوجرلا - #7

 اهي مكجحلا نإف ء اهب مكحلا لبق اهئادأ دعب مهتداهش نع دوهشلا عجر اذإ

 ذش دقف ء اهب مكحلا نم روث يبأ نع يكحامو « ملعلا لهأ ةماع لوق يف زوجيال

 ٠ [١١/504ي]. ملعلا لهأ نع هب
 مكحلا دعب ةداهشلا نع عوجرلا - 65

 مكحلا نإف هل دوهشملا مهقدصو ؛ ةداهشلا نع دوهشلا عجر اذإ 1

 : . اقافتا ضقني

 « همامتإ لبق وأ ء ذيفنتلا لبق مكحلا دعب ةداهشلا نع عوجرلا نإف « هيلعو

 الإ . عامجإلا هيلعو , اهذيفنت مامتإ وأ « اهذيفنت نم عنممو , دودحلا يف اًهلطبي هنإف
 . كلام باحصأ ضعبو ؛ يعفاشلا نع ةياور

 مكحلا ضقنيال هنإف « فقولاو « قتعلا يف ةداهشلا نع عوجرلا امأ

 . ذيفنتلا لبق ولو « اعامجإ

 -؟99-



 هب هل موكحما ىلع لاملاب عجري الف« لامع مكنلا دعب ادماشلا عج اذ

 | ٠ ملعي فالخ الب
 ادمع امهنأ ٌرقأو , هئافيتسا دعبو . ةبوقعلاب كحلا دعب اعجر نأو

 هل فلاخمالو « يلع لوف يف صاصقلا مهيلعف از يلع موكحملا ىلع ةداهشلا

 . ًاعامجإ ناكف « ةباحصلا يف

 ةمارغ امهمزل .مكحلا دعب اعجر مث« « قيقرلا ةيرحب نادهاشلا دهش نإو
 .!فالخ ريغب هديسل هتميق

 ادع امه ارقأوءاهئافيتسا دعنو « ةبوقعلاب مكحلا دعب امجر نإو
 .هلل فلاخمالو , يلع لوق يف صاصقلا امهيلعف.« اروز .هيلع موكحملا ىلع ةداهشلا

 .  ًاعامجإ ناكف « ةباحصلا يف
 مث ء امهتداهشب مكاحلا مكحف , لصأ يدهاش ئلع عرف ادهاش دهش نإو

 : . ملعي فالخ الب نامضلا امهيلعف ؛ عرفلا ادهاش عجر

 سوؤرللا ىلع عوجرلاب مزلام ناك « ةداهشلا باصن ىلع دوهشلا دزي مل اذإو
 .. (ه ]وح ؟هومابل مل لل لالا الا 0/١ ي]. اعامجإ

 ْ ةافخ ا ىف

0 
 رهش

 يبرغلا رهشلا ديدحت - خلا نك

 ةوكو « يرضع اعست نرككي يرعل رهشلا ال ىلي اوعمجأ ء ءاملعلا نإ

 فن ك 7/4/١ ب نيثالث

 مرُخا رهشالا ديدحت - 5

 ' ءةججحلا وذو( ةدعقلا وذ ءيه مرحلا رهشألا نأ ىلع نوملسملا

 : . "17/4 ن 114/7 72/١ ش] هج

 جحلا رهشأ ديدحت -

 (ة0ه)
 . [[١٠/3يإ . ملعلا لهأ رثكآ لوق يف نيدهاشلا ىلع هب عجري امو 00

 لولا



 مرحلا رهشألا يف يناجلا ىلع ةيدلا ظيلغت -

61 

 مرحلا رهشألا يف لتقلاب ةرافكلا ظيلغت -

4 

 ضيبلا مايألا موص - ش

 (5كهك)

 ديهش

 ديهشلا وه نم - 61

 . [48/4ن] . فالخ الب ديهش رافّكلا برح يف ةكرعملا ليتق نإ

 ةكرعملا ديهش لسغ - 4

 نأ لبق «هتقو نم تام اذإ  ةكرعملا يف رافكلا ليتق نأ ىلع اوعمجأ
 ديعسو « نسحلا نع لقنام الإ . هيلع ىلصيالو ٠ لسغيال هنأ ء برشيو « لكأي
 . ذوْلش وهو لسغلا نم بيسملا نب

 « برشو ٠ لسكأو , شاعو «رافكلا كرتعم يف تمي ملو «ًايح لمح نإ امأ
 . [5/١44ي 5١307 -50:] . ءاملعلا عامجإب هيلع ىلصيو « لسغي هنإف

 ةكرعملا ديهش نيفكت - 8

 عزني دلجلاو ديدحلا نأ الإ « ملعي فالح الب هبايثب َنََذُي ةكرعملا ديهش نإ
 . |؟00/هع 11 5/ب ءاملعلا عامجإب هنع

 ةكرعملا ريغ ديهش زهيجت -

 تحت تام نمو. قيرغلاو , نوعطملاو « نوطبملاك « ةكرعملا ريغب ديهشلا
 الإ «فالخ الب مهيلع ىّلصيو , نونّقكيو « نوُلسعي مهوحنو . ءاسفّنلاو « مهلا
 ؟/1ح 4145/75ي 56١7م. ءاسقتلا ىلع ىّلصيال : لاق ذإ نسحلا نع
 . [(يدهملا نع) ؟9/4ن

 دلو



 ىروش
 ىروشلا مكح- فك

 عمجا ةمألا قح يف ابحتسم 2 م , ةمهملا اميسالو ءرومألا يف رواشتلا نإ

 . [9//4517؟ش] . ءاملعلا

 قروشلاب ةيفلخلا نييعت -

150) 

 -ك14-



 داسصلا





 عاص

 عاصلا ديدحت -

 (يدهملا نع) 125/4ن ١٠؟/؟ح|. عامجألاب دادمأ ةعبرأ عاضلا

 . [١1”/1عا7 هه ش

 ريغص :ر
 ةباحص

 ةباحصلا ميظعت - 5

 . هباحصأ دارّخاو ؛ لك يبنلا ترق نورقلا ريخ * نأ ىلع ءاملعلا قفتا

 . مهنم دحأل بسلا كرت ىلعو : ةباحصلا ميظعت ىلع مهعامج إو

 اًمع كاسمإلاو « ةباحصلاب نظلا ناسحإ قحلاو ةّنسلا لهأ بهذم نإو

 « ةيصعم اودصقي مل نولوأتم ؛ نودهتجم مهنأو؛ مهلاتق ليوأتو « مهنيب رجش

 هيلع بجوف«غاب هفلاخمو « حلا هنأ قيرف لك دقتعا لب « انيدلا ضحمالو

 ين ًروذيعم ادطعنم مهضعبو ًايبصُم مهضعب اكو هللا رمأ ىلإ عجريل هلاتق

 بيصملا قحلا وه يلع ناكو . هيلع مثإال أطخأ اذإ دهتجملاو , داهتجاب 3 ًأطخلا

 نك للا 418/4 شأ. ةنسلا لهأ بهذم اذهو . بورحلا كلت يف

 . [(رجح نبا نع) 86 4/07 1

 يباحصلا لوقب ءاضقلا - '

 ممم

 ةباحصلا ةلادع - 4

 وهو « مهتياورو « مهتداهش ةلوبقم « نويضرم لودع مهلك ةباحصلا
 .[١/150/4237ش 1؟954ك] . عامجإلا

1914) 

 ك9



 ةباحصلا لضف -

 0 م9
 ةباحصلا نم دحأ ةعجر مدع -

 (17ه)

 1 مهل ءاعدلاو « ةباحصلاب نساحم ركذ - 6

 ! «ةباحصلا ةعامج يّلوت ىلع راثآلاو . هقفلا لهأ مهو , ةنسلا لهأ ةعامج
 . [8١107ك] . مهل رافغتسالاو , مهلئاضِف رشنو , مهنساحم ركذو

 نيرجاهملا نيب قفانمال - 65

 ١ ةلكم حستف لبق نيرجاهملا عيمج نأ يف مالسإلا لهأ نم نانثا فلتخي مل

 . [1145م] . ققانم مهيف نكي مل
 ًابحاص ىمسيال رفاكلا - 7

 العم ارفاك ىَمسُي نأ ملم لحيال هنأ يف ةمألا نم دحأ نيب فالخال

 : . [؟1ذكم]“ لو يبنلا باحصأ نم هنأالو ؛ و هللا لوسر بحاص هنأب

 1 ًابحاص ئمسيال دترملا - فحل

 ْ ىلإ دعي ملو , كلذ دعب دترا مث « هب انمؤم هآروأ 'يبنلا بحص نم
 . [5/7ف] . قافتالاب ًايباحص سيل هنإف « مالسإلا

 ركب يبأ لضف - فلل

 ناك هنأ ىلعو « هب هللا لوس ةمأ لضفأ ركب ابأ نأ ىلع قحلا لهأ عمجأ
 41641: :- 3١7١ 6ك] . ءيشب هسفنل رث ثأتسي ملو , ءاطعلا يف سانلا نيب يوسي

 . [(يعفاشلا نع) 45614 - ١؟/0/ف ١/1/1

 نيدشارلا ءافلخلا ةيقب ةيقب لضف - قذف

 ؟؛4/«ش] يلع مث .نامثع مث« «رمع ةيلضفأ ىلع ةنسلا لهأ قفتا

 .[ة؛قح (يعفاشلا نع) 52014 - ١؟/0/ف ١11

 -8م-



 ةنجلاب نيرشبملا ةرشعلا ةيقب لضف - 0

 ىلع ةنجلاب نيرشبْلا ةرشعلا ةيقب ميدقت ةبطاق ةنسلا لهأ دنع ررقت

 . [45/0ف] . "مهريغ

 ردب لهأ لضف - 7

 . اهدهشي مل نم ىلع ردب لهأ ميدقت ةبطاق ةنسلا لهأ دنع ررقت

 . [45//ف]

 ناوضرلا ةرجش عضوم - 0

 ةعيب اهتحت عيوب يتلا ةرجشلا عضوم بلط ملعلا لهأو « كلام هرك

 . [93281] . "ناوضرلا

 قادص

 رهم :ر

 ةقادص

 هقيدص لامب قيدصلا قح -

 (مالقم)

 قيدصلا ةداهش -

 )011١6(

 يسآ نب يلعو «نافع نب نامثعو ؛ باطخلا نب رمعو « قيدصلا ركب وبآ : مه ةنجلاب نورشبملا ةرشعلا

 « ديز نب ديعسو « صاقو يسبأ نب دعسو « حارحلا نب ةديبع وبآو .٠ فوع نب نمحرلا دبعو . بلاط
 . ماوعلا نب ريبزلاو « هللا ديبع نب ةحلطو

 اوناكو ؛ ةباحصلا اهيف عباب ؛ كانه ةرجش دنع « ةيبيدحلا ماع« ةرجهلا نم ةسداسلا ةنسلا يف تناكو ''

 نامثعل ارآث كلذو . ةداهشلا امإو « ةمركملا ةكم حتف امإ هنأو «رارفلا مدع ىلع #4 لوسر : الجر ٠

 نأ هتقالخ يف رمع غلب دقو . حتفلا ةروس تلزن ةعيبلا هذهبو « هوسبح دق نيكرشملا نآب عيشآ يذلا

 . تعطقف . اهب رمآف ؛ منصلاك ذختت نآ فاحف « ةالصلل ةرجشلا اودصق دق سانلا ضعب
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 : ةقدص

 ”اةقدصلا مكحأ د01

 « قدضتي نأ هل بحتسي « ءيش همزليامو « لام هتيافك نع لضف :نم
 . |! همركعدحجل١ ١ عامجإلاب ضرفب كلذ سيلو

 ' " ةبجاولا ةقدصلا -
 ةاكز :ر

 . ' ةقدصلا دح - 6

 موقي ئستغ يقابلا يف ناك اذإ  لقأف , لاملا ثلثب ةقدصلا نأ ىلع اوقفتا
 ,اوناك اذإ , نهل جاوزأال يتاوللا ءاسنلاو لاجرلل ريم , لوعي نمو قدصتملاب
 اهدعب لضفيالو نويد مهيلعالو « نيروجحف ريغ« ارارحأ « ءالقع « نيغلاب
 ىلع اوقفتا مهنأ الإ . كلذ يف ءاوس « ضيرملاو . حيحصلا « انركذ يذلا رادقملا
 نوكيو « نيثلثلا غلبي ملام:رثكأب وأ ؛ هلام ثلثب قدصتي نأ هل حيحصلا لجرلا نأ
 1 : . 1١17[ 95 - ةهرم] . هلايع ينغ وأ  هءانغ يقبام

 ْ '! ةقدصلا ءافخإ - 3١1/5"

 نسع) 770/8ف] . عامجإلاب اهنالعإ نم لضفأ ةقدصلا ءافخإ نإ
 ' ٠ [171/8ت (هريغو  يربطلا

 1 ةقدصلا يدؤي نم -

 (مموالم دمك

 0 | نيدملا ةقدص - ”7/
 . نيدلا ءاضق كرتيو« هلام قدصتي نأ هلزوجيال نيدملا نأ ىلع اوعمجأ

 0 : . [(لاطب نبا نع).7؟9/7ف]

 : توملا ضرم ضيرملا ةقدص -
 مك

 رضتحملا ةقدص -

 (موابك)

 هاوس



 قيقرلا ةقدص -

 ال57

 بتاكملا ةقدص -

 (مبهه)

 ةقدصلا بلط -

 . [0١ال/؟ح] . ًاعامجإ زئاج ةقدصلا بلطب ضيرعتلا

 اهضفرو ةقدصلا لوبق - 8

 « هريغ وأ راقع , عاشم يف نكت مل نإ  ةقلطملا ةقدصلا نأ ىلع اوقفتا

 قادصتملا اهلبقف سضبقلا نيح ىلإ ةقدصلا نيح نم ةلوغشم ريغ ةغرفم تناكو

 . قالصتملا عجري ملام« « اهكلم دقف « قّدصتملا نم اهضبقو ؛ هيلع
 لاملا عجر  ةقدصلا نم ًائيش لبقي مل اذإ هيلع قّدصتملا نأ ىلع اوقفتاو

 . [ة”رمإ قّدضتملا ىلإ

 لوقنملا نم ةقدصلا ضبق - ٠

 . ةباحصلا عامجإب ضبقلاب الإ ةقدصلا هيف مزلتال . نوزوملاو « ليكملا نإ

 . [1717//ح 81/6 ي] . نيملسملا عامجإب ضبق ةقدصلا عفد نإو

 ريغصلل ةقدصلا ضبق -
 ةقلحف]

 كلمال اب قدصتلا - 5

 . [53١رم] . ذفان ريغ كلذ نأ هريغ لاب قدصت نم نأ ىلع اوقفتا

 ةجوزلا لامب قدصتلا -
 (1مكف)

 مرحي امب ةقدصلا - 7

 وأ  ةمأ وأ ءدبع نم وضعب وأ  ءاسنلا جورفب ةقدصلا نأ ىلع اوقفتا
 . [ةالرم] . زوجت ال . ناويح
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 ! ةيحضألاب قدصتلا -
 ! (ه)

 : عرزلا نم ةقدصلا - "187

 رئاس بِهذم يف بهجتال داصخلاو مارصلا تقو عرزلا نم عوطتلا ةقدص

 485--:480/هع] ..بجت اهنأ يعخنلاو « دهاجم نع يكح ام الإ « ءاملعلا
 . [(يدرواملا نع)
 ١ تيما نع ةقدصلا 5

 ةقدصأ تروملا نع قدصتلا ثراولا ىلع بجيال :هنأ ىلع نوملسملا عمجأ

 . [89/7ش] . ةبحتسم يه لب , عوطتلا
 (مومهك)

 ةقدصلا هل حابت نم - 6

 مهلاجر «مهيلاومو بلل ينبو « مشاه ينب ادعانم نأ ىلع اوقفتا
 « مهريقفو مهينغ ىسلع ةزئاج عوطتلا ةقدص نإف: مهرابكو مهراغصو « مهئاسنو
 0 .[ةكرم] ةقدصلا اهل لحتال اهلك ًاشيرق نأ جرفلا نب غبصأ نع يورام الإ

 1 يوقل ةقدصلا عفد - "146

 أزجأ « هيلع قدصتف ءيش هدنع نكي ملو . ًاجاتحم « ًايرق لجرلا ناك .اذإ
 . [6/5١تإ . ملعلا لهأ دنع قدصتملا نع

 براقألا ىلع ةقدصلا -7
 : بناجألا.-نم لضفأ ب براقألا ىلع ةقدصلا نأ ىلع ةمآلا تعمجأ

 ا كافه /"ع]

 مالسلا هيلع يبنلا ىلع ةقدصلا -

 )د 650(

 نينمؤملا تاهمأ ىلع ةقدصلا -
4007) : 

 -؟9-



 تيبلا لآ ىلع ةقدصلا -

(186) 

 ةقدصلاب عوجرلا -

 . ملعلا لهأ لوق يف ضبقلا دعب ةقدصلل عوجر ال

 مل« هضعب جرخأف « هب ةقدصلا يف عرشو « ردقم لامب ةقدصلا ىون نمو

 . عامجإلاب هيقابب ةقدصلا همزلت

 هضبق نأ دعب هب قدصتام قح ريغب قّدصتلا ذخأ نأ ىلع اوقفتا دقو
 مكومر - مجتل -لومكال - ١ عه46 - ه5:72] . مارح هيلع قّدصَمْلا

 نطع) ٠١/5 ن158/4 حج ١ا/ة/و ف 177/5 يي م 97 رم 7178ل

 . [(رجح نبا
 اهعفادل ةقدصلا ةدوع - | 71١4

 . [15811ك] . فالتخا الب هل لالح يهف « اهقزر مث « ةفدصب قدصت نم

 رطفلا ةقدص ش

 رطفلا ةاكز :ر

 فرص .

 ابر « عيب :ر

 فرصلا يف ضبقلا -

 . عامجإلاب فرصلا يف طرش صبقلا

 عامجإب دساف فرصلاف « اضباقتي نأ لبق اقرتفا اذإ نيفراصتملا نإف « هيلعو
 ةحص يف رئثؤيال كلذ نإف , اقرفتي نأ لبق سبل نم امهنيب ناكامو . ءاملعلا

 :145/5ب اله؟/4ه ١٠هام]. ةجحلا عامجإ اذهو . قارتفالا لبق فرصلا

 ٠ [1915 2 191/هن 8١6 705/4 ف (رذنملا نبا نع) 4//47ي 2

 دم



 نيدقنلا دحأ بيع قفلحلا

 ريثأت الف « ءيدرلا در طرتشاو  نيع ءيدر نيدقنلا دحأ يف فشكنا اذإ
 هيف فالخال اذهو . سلجملا يف لدبي مل نإ  ءئدرلا ردق لطبي لب « هجوب هيف

 ' رئااس ىلع ًاسايق ..قيرفتلا دعب لادبإلاب حصي ب : حلاص نب نسحلا لوق الإ
 0 . [790/9-] . نامثألا

 ريغص
 ريغصلا ةيمست -

 مسا:

 ريغصلا نع ةقيقعلا -

 عامسلا ةداهشب ةدالولا توبث -

(345) 

 ريغصلا ناتخ -

 ناتخ :ر

 ريغصلا عاضر -
 عاضر : ر

 ريغصلا ةناضح -

 ةناضح :ر

 | ريغصلا ىلع رجحلا -
 ْ رجح ا: ر

 ريغصلا ىلع ةياصولا -

 ةياصو :ر

 0 ل



 هتفصو « ديلولا كينحت -0

 . عامجإلاب ةنس هتدالو دنع دولوملا كينحت

 هانعم يف امق رّذعت نإف «رمتب كينحتلا بابحتسا ىلع ءاملعلا قفتا دقو

 مف حتفي مث علبت ثيحب ةعئام ريصت ىتح ةرمتلا كّنحلا غضميف « ىولحلا نم

 نم كنا نوكي نأ بحتسيو . هفوج اهنم ءيش لخديل هيف اهعضيو . دولوم ا .
 ا١//هن :4: ١ 1:45 /خشإ. ةأرما وأ ناك ًالجر « هب كربتي نمو . نيحلاصلا

 . [(يوونلا نع)

 هبايثو ءريغصلا ندب ةراهط - 5*

 ءاهجرف ةبوطر هيلعو , همأ نم جرخ اذإ دلولا ةراهط ىلع نيملسملا عامجإ
 . هلسغ بجيالو

 ىستح « عاصجإللاب ةراهطلا ىلع ةلومحم هبايثو « هباعلو . يبصلا ندب نإو
 . ةساجنلا نقيتت

 447/1ش] عامجإلاب يبصلا بايث يف ةزئاج ةالصلا نإف , هيلعو

 . [(غابصلا نبا نع) هة5/8ع
 هطئاغو ريغصلا لوب ةساهغ -

 (عاوم ل عكا - ع5

 هتبراشمو « ريغصلا ةلكاؤم - 4

 لضف لكأو . تاعئاملا رئاسو , خيبط نم دحاو ءانإ يف نايبصلا ةلكاؤم

 لعف وهو « كلذ لك زئاج هدي ةساجن نقيتت ملام « ةيبصو « يبص هنم لكأ عئام
 . [١/155ع] . راكنإ ريغ نم مهدعب نمو . نيعباتلاو « ةباحصلا
 دلولا نيد وهام - 6

 ملام « مهئابآ مكح . نيدلا يف لافطألا مكح نأ ىلع ءاملعلا عمجأ

 لافطأو « نيملسملا لافطأ يف اذه . مهسفنأ مكح مهمكحف « اوغلب اذإف « اوغلبي

 « مهئابأ مكحل فلاخم مهمكحف « نييبرحلا لافطأ امأ . نيكرشملاو . ةمذلا لهأ

 -ه؟ه-



 - امال اولتاقي نأ الإ نولتقياالو « نوبي مهو( نولتقي مهءابآ نأل

 .لكام 15

 هقزو دلولا ةيرح - 5

 1 ناك نإ« « هيبأل عبات هدلاو اهب ىرست ةمأ نم ءاج دلو لك نأ ىلع اوعمجأ

 . بتاكمف «ًابتاكم نإو . دبعق « ادْبع نإو ءرح دلولاف « ًارح

 ا «اقرلا يف همأل عبات هنأ ىلع ءاملعلا عمجأ دقف , حاكن نم ناك نإ امأو

 . يبرع اهجوز ةمأ يف اوفلتخا مهنأ الإ . ةيرحلاو

 ْ . همأ ديسل دبع رح ا اهجوز نم ةمألا دلو نأ ىلع اوقفتا دقف « هيلعو

 ْإ [ 001 . عامجإلاب رارحأ دبعلا اهجوز نم ةرحلا دالوأ نإو
 ١ رح دلولاف . تدلوف « ةمأ تنابف ؛ ةرح وأ « ةرح اهنأ ىلع ةمأ جوزت نمو

 1 784/71744075951 - "948غ ؟574:4-4445] . عانمجإإلا

 |1137 تاك ه1 4645 415/آ5ي 165 الالام 86١١م ةهرم

 ةيصولاو نهرلا يف هلصأ عبتيال قيقرلا نبا

 (1ك55)

 ةبتاكملا يف هعبتيال بتاكملا نبا -

 م14

 بهذلاب ريغصلا يلحت -
0 ْ 

 ٍريرح ا ريغصلا سبل -
 (ممكت)

 ريغصلا ىلع مالسلا -

(941) 

 اهلفطو ؛ ةيبسملا نيب قيرفتلا -

51 ٍْ 

-475- 



 ودعلا راغص لتق -
 سمو"

 يبصلا نع ةيزجلا ذخأ -

 (ممهك)ز

 هدلوب دلاولا لتق -

 مم

 ريغصلا لتق ةرافك -

 (؟؛ىم)

 تيملا ريغصلا لسغ -

 موحد ما

 ريغصلا ىلع ةالصلا -

 (مووح - ؟؟50)

 ةنجلا ريغصلا لوخد -

 (ةقاز

 هيوبأ لامي دلولا قح - 117

 دبع نب رباج لوق وهو , امهنذإ ريغب امهيوبأ لام نم ةنبالاو نبالا ذخأيال
 . [١55١م] . ةباحصلا نم مهل ملعي فالخ الب « كلام نب سنأو « ةشئاعو « هللا

 هدلو لام دلاولا ةبه -

 (17؟ها/ل)

 دلولل ةيطعلا -

)450) 

 ثرآلاب ريغصلا قح ءدب -
 (موعز

-599- 



 ةلقاعلا نم سيل ريغصلا -
(585) ْ 

 ةماسقلا يف فُلحُيال يببصلا -
 م

 ْ ريغصلا ةداهش -

 ل١5 - فكر

 هيلع امو « ىنزلا دلول ام -
 (م450)

 ا ريغصلا فيلكت - فلو

 كرتبالو ءيسش لعفب مئأبألو « هيلع فسلكتال يبصلا نأ ىلع اوقفت
 اذكو «ريغصلا لام نم بيرقلا ةقفنو « ةاكزلا ءادأ هيلو ىلع بجي نكلو ؛ ءيش
 : .7/ع]“ اهوحنو . هفالتإ ةمارغ

 ةالصلاب ريغضلا فيلكت -
 ْ (م00

 ةاكزلا ريغصلا فيلكت -

 ' م40 1/45

 ريغصلا جح -
 (ةوكف)

 . رامجلا يبصلا يمر -

(000) 

 ريغصلا داهج -
 (و55)

 يبصلا مالسإ -
545 

 -ه؟م-



 يبصلا ناذأ -.

(195) 

 يبصلا ةمامإ -

(414) 

 ريغصلا ةفالمخ -
 ةتهكف]

 ريغصلا ةيلوؤسم - 6(

 ءدصق هنم حصيالو « هلزييمتال ًاعضرم وأ ؛ ءدهملا يف ًالفط ناك اذإ

 « هيلع عمتجم لصأ اذهو . رابج اهحرج يتلا « ةلمهملا ةميهبلاك وهف ء دمعتالو

 يف يبصلا دمع نأ يف هلوقب لاق نمو « يعفاشلا دنع الإ . فالخ هيف ملعيالو

 . [51786ك] . ةلقاعلا هلمحتالو , هلام

 ريغصلا نم صاصقلا -
 ةضينلا

 ريغصلا ىلع دحلا -

 (.مم)

 ريغصلا ةحيبذ -

(1689) 

 ريغصلا ديص -
559 

 ًايصو ريغصلا نييعت -
(050) 

 ريغصلا جيوزت -

 (اووؤ- 345)

-594- 



 ْ ريغصلا فرصت -

 وأ « قتع وأ ؛ ةبه نم هغولب لبق ريغصلا نم فرصت لك نأ ىلع اوقفتا
 1 : لطاب كلذ نأ . ةقدص وأ « عيب

 ْ 84 « هارم] . ًاعامجإ هفرصت حص« حيرص صنب هل ًانوذأمو « ًازيم ناك نإف
 ا 1 |" روع

 (ةهحكالز

 ريغصلا نامأ -

)5 

 يبصلا قالط -

4) 

 ريغصلا ناعل -

 ه8

 ريغصلا ليغشت -

 .  [09/4ح] . قافتالاب ةحلصملا يّرحت عم . يبصلا ريجأت يلولل
 يبصلا ةلافك -

 ةضقملا

 : هقيقر ريغصلا قتع -
 (؟مهم)

 ريغصلا ةيصو -

 (47عه - ؛5:4)

 دلولل ضبقي نم - 6

 عهمدقت نم رئاسو « راصمألاب ىوتفلا لهأ نم ء ءاهقفلا نيب فالخ ملعي ال

 , ًاريببك وأ « ًاريغص « هرجح يف ناكام «ريغصلا هنبال زوخي بألا نأ ءاملعلا نم

 داء



 ءاهلك ضورعلا نمو« هيلع هب قدصتيو ؛ هل هيطعيو . بهيام لكو . غلاب

 كلذ يف هئزجي هنأو « هريغ هيطعيام هل زوجي امك نيعلا ادعام لكو ؛ راقعلاو

 . رهظو . داهشإلا اشف اذإ نلعأ دقف , دهشأ اذإو . نالعإلاو , داهشإلا

 «مكاحلا وأ ء هّيصو وأ  هوبأ لفطلل ةبهلا ضبقي مي هنأ يف فالخ ملعي الو

 6 /هي 7754٠ ك] . هرمأب هنيمأ وأ

(4559) 

 ريغصلا نيد ءافيتسا -

 (4ه00)

 هفلتأ ام ريغصلا نامض -

 (كةه)

 ريغصلا غولب -
 خولب :ر

 يفص
 يفصلا مكح -

 (م4

 ةالص

 ةالصلا مكح -

 ةففلا ف فتي فلا

 ةالصلا اعون - 20

 اننا ًاحوطت نوكتو « ًاضرف نوكت ةالصلا نأ يف فالخال

 ةلقانلا ةالص :ر

 ةالصلا باوث -

 نم ًاءزج .ًاعوطت وأ . تناك ةضيرف « ةالصلل نأ ىلع ةمألا تعمجأ
 . [280م] . هردقب ملعأ هللا 'ريخلا

 -؟1-



 ةالصلا تضرف ىتم - 6

 ةمركملا ةككب ف يبنلا ىلع تضرف ةالصلا نأ يف ملعلا لهأ فلتخي مل
 هب ىلصف « دغلا نيم هاتأ مالسلا هنيلع ليربج نإ مث؛ جرعملاو « ءارسإلا نيح
 . [”ك] . اهتاقوأل تاولصلا

 ةضورفملا ةالضلا يهام -

 « ضئارف ةليللاو مويلا يف سمخلا تاولصلا نأ ىلع ةمألا تعمجأ

 . ًاقلطم اهكرت زوجيالو
 ْ 80/1ب كلهم 16 7 غرم 717/١ ظقستال هنأ ىلع اوقفتا دقو

 . 01١ ؛/عالاالل

 ةضورفملا ريغ تاولصلا يهام - 7

 .زئانجلا ادعو ء. سمخلا تاولصلا ًادعام ؛ ةالض لك نأ ىلع اوقفتا

 . [؟06م ”؟رم] . "اضرف تسيل ةالصلا نم ءرملا هرذن امو رتولاو

 اهريغ ىلع ةضيرفلا ميدقتا-

 | «اهكرت ركذت , ةنونسم ةالصل ةضيرف ةالص عطقتال هنأ ىلع ءاملعلا عمجأ
 هنأ ىلع راسا ءاهتف عيجادقر زتولل اهعطق يف اوفلتخخا دقو ءرتولا اذع اميف
 : [1855- ذمكهك] . مامإلا فلخخ ناك نإ رتولل حبصلا ةالص عطقيال

 ةدحاو ةالصلا- 8

 . عامجإلاب نيترم موي يف ىلصتال ةدحاولا ةالصلا نإ

 اا فلن نيتالص نع ةالص ئزجال هنأ ىلع اوعمجأ دقف هيلعو

 ةعامج يف 5 ةالصلا ءادأ -

 ةعامجلا ةالص ةماهإ :َر :ر

 ءزجفلا ةنس.يتعكرو « يحلا مامإ عم ةالصلا ةداعإو ٠ فاوظلا يتعكر بوجو يف : ةيميت نبا لاق ©"
 اقل فورعم عازن « فوسكلاو

 .[1/؟علل سمخلا تاولصلا ىوس نيع ضرفال هنآ ىلع اوعمجأ دقف « كلنلو

 تم



 ةاكزلا ىلع ةالصلا ميدقت - .

 (لعو)

 ةالصلا ىلع داهجلا ميدقت -

45 

 ةالصلا هيلع بهت نم -

 يذلا ؛ لقاعلا « غلابلا , ملسملا ىلع ةالصلا بوجو ىلع عامجإلا حص
 . ةأرما وأ « الجر , ًاضيرم وأ « ًاحيحص « ًاديعوأ « ارح . ةالصلا بوجو هغلب

 . |1077 417/1ب ؟؟رم 558 49م]

 ضيرملا ةالص : ر
 ةالصلاب راذعألا يوذ فيلكت - ١

 : سلسلا بحاص نع طقسيال ةالصلا ضرف نأ ىلع ءاملعلا عمجأ
 . اهريغ عيطتسي ال ذإ « كلت هتلاح ىلع اهتقو يف اهيلصي نأ هيلع نأو . هوحنو

 '. [؟هءقش]

 )1١(

 ةالصلاب ءاسفنلاو ضئاحلا فيلكت -

 لاح يف , ءاسفنلاو . ضئاحلا ىلع مرحي هنأ ىلع نوملسملا عمجأ

 . اهلفنو  اهضرف ةالصلا , اهضيح

 . عامجإلاب ةدساف اهتالص تناك تلص نإف

 . ترهط اذإ يضقت الف ةالصلا ضرف اهنع طقسي هنأ ىلع اوعمجأ دقو

 نإ مميت وأ «ءاماب لستفت ىتح ةالصلا اهل لحت ملرهّطلا تأر نإف
 ؟ا/ا/ , 5045086 1954م 7*رم 94/7 شط نقيتم عامجإ اذهو « ءاملا تمدع

 - ”هؤوز - "والا - "هالو - "ناو ١74-1785 1 هال/١تاكى الام

 نباو « يذمرتلا نع) 718/7ع144:155ه/1ج 51/1١ ب 55155- 5

 (امهريغو « يرهزلاو ءرذلملا نبا نع) 784 :١765/1ف (امهريغو « ريرج
 . [(امهريغو « يوونلاو ءرذنملا نبا نع) 780/1ن

 مم



 ةالصلاب ريغصلا فيلكت - قفل

 اذهو . ةولبلا دعب اهؤاضق همز الو ءريخصلا ىلع به ال: ةالصلا

 . هيلع قفتم

 : اوددجأ قف  اهنقو يف كلذ دعب غلب مث « ىلصف ٠ ةالصلا تقو لخد نإف

 : . [؟مال/كطال/؟ عز. اهلصي مل نم مكح يف وهو , اهديعي نأ هيلع نأ ىلع

 ةالضلاب نونجملا فيلكت - 5

 '.« هنونج لاح يف اهنم كرت ام ءاضق همزليالو « ةالصلاب فلكم ريغ نونجلإ
 : اذهو « ”"اهتقو يف غلبب يبصلاك ربصبف  ةالصلا تقو يف هنونج نم قيفي ذأ ال

 1 . [١/787ي] . فالخ هيف ملعي ال

 1 يصاعلا ةالص - م66٠5

 ةأرحلاو « ًافارع يتأي نمو ءرمخ هفوج يف نمو « ""قبالا دبعلا ةالص نإ

 : . عامجإلاب ةحيحص . اهجوزل ةبضافملا

 نيعبرأ ةالص ةداعإ فاّرعلا ىت أ نم مزلي ال هنأ ىلع نوقفتم ء ءاملعلا نإو

 . [(يوونلا نع) 41/7 1/9 ١ 58/1ن /5/9شآ] . ةليل

 ""ةالصلا كرات مكح - 5

 : نم بتي مل نأ لتقي « ””رفاك ة ةالصلا ضرف دحاج نأ ىلع نوملسملا عمجأ

 نوكي نأ الإ | «ةأرما مأ « ًالجر « نيدترمل ماكحأ عينمج هيلع بترتيو . كلذ هرفك

 . هيلع ةالصلا بوجو اهيف هغلبي ةدم نيملسملا طلاخي ملؤ.« مالسإللاب دهع بيرق

 أ برملا ىلض رجفلا علطي نأ لبق قاف اذاو ؛رصعلاو رهظلا ىلص سمشلا برغت نآ لبق قافأ اذإ يآ "'
 : كاين /1يإ- ءاشعلاو

 + [459م] . فلاخم ةباحصلا نم هل فرعيالو ؛ ةريره يبآ لوق يف ٍةالص هل لبقتال قبإلا ديعلا 0
 . ١[ ةام] : اعامجإ ةالصلا كرات يف دجآ

 ' ةياور يلبنحلا بهذملا يفو . ةالصلا كرات ةدرب ةلئاقلا ةياورلا ىلع هب الدتسم عامجإلا ةمادق نبا لقن نب
 عامجإ: لاقو ءالبق هلقن يذلا عامجإلا ةمادق نبا ىفن دقو. ةالصلا كرات ةدر مدعب لوقت ةيناث

 هليسغت كرت: ةالصلا يكرات نمادحأ راصعآلا نم رصع يف ملعنال اننآل « كلذ ريغ ىلع نيملسملا
 ا نيب قرف الو . هثروم ثاريم وه عنم الو , هثاريم هتثرو عنم الو « نيملسملا رباقم يف هنفدو هيلع ةالصلاو
 ا اهلك ماكحألا هذه تتتبثل ارفاك ناك ولو . ةالصلا يكرات ةرثكل  امهدنحآ نم ةالصلا كرتل يجوز
 00 - ال1 /5يإ . هقحب
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 نم ىبأو «رذع ريغل اهتقو جرخ ىتح « ًادمعتم ةدحاو ةالص كرت نمو ٠
 « بتي مل نإ « هلامو « همد لالح ءرقاك وهف , يلصأال : لاقو « اهئاضقو « اهئادأ

 . ملعلا لهأ لوق وهو « ًادترم لتق الإو « بات نإف « باتتسيو . ةالصلا عجاريو

 وهف « اهتيضرف دوجح ريغ نم « اهتقو جرخ ىتح . ًادماع ةالصلا كرت نإف
 ال115 - 0171 - ؟411/ - !ل1؟]. ءاملعلا عامجإإب ىلاعت هلل صاع

 17١/4[. كولا ن 79/17 ضيفا ١3 /7عااالم ؟وك 0 ؟هة/١ش

 ةالصلا يف ةباينلا - 7

 . يح نسعال « ةنسس الو ًاضرف « دحأ نع دحأ يلصيال هنأ ىلع عامجإلا

 ”؟رم (لاطب نبا نع) 7100/4ن 581940 - 14981] . "تيم نعالو

 66/4 ف (رثنملا نبا نع) ةا/// ع(صضايع نع) ١7١/6 ش١9:9/1ب

 . [19//ح (هريغو يربطلا نع)
 ةالصلا تقو - 4

 . ةدودحم ةمولعم تيقاومب ةتقؤم سمخلا تاولصلا نأ ىلع نوملسملا عمجأ

 . ملسم لك عامجإب ةالصلا ضئارف نم تقولا نأو

 تاقوأ « ةليضف تاقوأ تاولصلا تاقوأ نم نأ ىلع نوملسملا قفتا دقو

 . 1 هك/اج 15/15 18 43/1ب ؟0/94م 778/١ ي] . ةعسوت

 ءاقستسالا ةالص تقو -

 (؟؟:ه)

 عوطتلا ةالص تقو -

 ةفضلا

 ةعمجلا ةالص تقو -

 (؟4)

 لص :لاقف « تتام مث ينعي , ءابقب ةالص اهسفن ىلع اهمأ تلعج ةأرما رمع نبا رمآو : يراخبلا لاق
 ىلإ ريثملا نباو « كلام باحصأ نم بعصم وبأو « بهو نبا بهذو . هوحن سايع نبا لاقو ؛ اهنع

 .|؟ةةممنإ عامجإلا لقت ىلع بيقعت اذه يفو . دلولاب هصيصتخختو كلذ زاوج

 - "مه



 حبصلا تقو -

 )١14950(

 رهظلا تقو -

(60) 
 ءاشعلا تقو -

(605) 
 رصعلا تقو -

 (ة4١)
 .نيديعلا ةالص تقو -

 1 (؟هدك0م)

 ْ برغملا ةالص ثقو -
 ١ (؟هه؟)

 رتولا ةالص تقو -

 (؟ةهمز

 ١ ةالصلا نع يهين تفو 4

 عولط ٍتقو : يه ة ةالصلا.نع اهيف :يهنملا تاقوألا نأ ىلع ءاملعلا قفت
 ل نمو « اهيورغ تقوو « ةريهظلا مئاق موقي نيخو ٠ عفترت ىتح ةغزاب اب سما
 .'بورغلا ىتح رصعلا ةالص دعب نمو . سمشلا علطت ىتح حبصلا ىلصت

 دع ةالصلا نع « مالسلاو ؛ ةالصلا هيلع هيهن نأ ىلع ءاملعلا عمجأ ذقو
 . يش هضراعي مل هنأو ١ خوسنم ريغ حيحص . اهبورغ دنعو « سمشلا عولط

 « تاقوألا هذه يف اهل ببسال ةالص ةهارك ىلع ة ٌةمألا تعمجأ دقو
 . ”اهيف نضئارفلا ءادأ ةحابإ ىلعو

 لاق هبوأ اقلطم ةحابإلا فلسلا نم ةفئاط نع يكح دقف . . بفعتم قافتالاو عامجإلا نم لقن ام
 عييمج يبق انقلطم عشملا ىرخآ ةفئاط نع يكحو . مساقلاو يداهلا بهذم وهو ء رهاظلا لهأو دواد
 11/؟ف] تاقوآلا هذه يف ضرفلا ةالص نم عنلا ة ةرجع نب بعكو« ةركب يبأ نع حصو ٠ تاولصلا

 : . [(رجح نبا نع) محن
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 نم هيف يوتسي ةهوركملا تاقوألا يف ةالصلا عنم نأ ىلع اوقفتاو

 7117/4/0 17/5ف1/4١1ش ١/94ب] . هجراسخو دجسملا لخاد ناك

 . [(يوونلا نع) 9١ دحلان 759/1 و1/5 (يوونلا نع)

 ةالصلا تقو ةعّس -

 ةالص الإ «ىرخألا ةالصلا تقو لوخد ىلإ دمي ةالص لك تقو نإ

 . [37/١1ن] . عامجإلاب رهظلا تقو ىلإ دتمبال اهتقو نإف , رجفلا

 تقولا لبق ةالصلا ءادأ - 0

 نع يورام الإ . "عامجإلاب اهلبق ءىزيتال ةصوصخم ًاتاقوأ ةالصلل نإ
 . مهنع حصي الو « نيعباتلا ضعب نعو « يرعشألا ىسوم يبأ

 ديعي هنأ ىلع اوعمجأ دقف  تقولا لبق ىلص هنأ فلكملا ملع نإف

 نأ نم « كلامو « يبعشلاو « سابع نبا نع كلذ يق ًاذاش ًاقالخ الإ  ةالصلا
 هنأ هل فشكتا مث « قفشلا ةبوبيغ لبق ءاشعلا ىلصف . تقولا لهج اذإ رفاسملا

 ؟/4م ١507/1ن 85ك] . هتالص تحص دق هنأ قفشلا ةبوبيغ لبق ىلص

 . [١/8١١ب (ضعبلا نع)

 تقولا لوأ يف ةالصلا ءادأ - 7

 . فالخ الب لضفأ تقولا لوأ يف اهءادأو , ةالصلا ميدقت نإ

 ام الإ « مهرسأب ءاهقفلا دنع ًالفن اهلعجيال تقولا لوأ يف اهءادأ نإو

 . لوقلا اذه فيعضت ةيفنحلا نع فورعملاو . الفن عقت اهنأ ةفينح يبأ نع يكح

 « ةالصلل دادعتسالاب يلصملا مقي ملولو متي ةليضفلا هذه ليصحت نإو

 « نيعباتلاو « هباحصأو « لِي لوسرلا لعف اذهو « تقولا لوخد لبق ءوضولاك

 « ميدقتلاب الإ لصحتال ةليضفلا نأ نم ىفعبلا هلاق امو . نيملسملا ةمئأ رئاسو

 . [10/7 ع (لاطب نبا نع) ١" 117/5١ف 17١١م] . حيرص طلغف

 . [29/8م]. عامجإلا ىوعد بنكي اذهو . تقولا لبق ةالصلا نازيجي « يرصبلا نسحلاو « سابع نبا

 دم



 ' ةعكر هب كردت تقو ءاقب - 53579
 قبي مل يذلا تقولا ىلإ ةالصلا ريخأت دمعت زوجيال هنأ ىلع ءاملعلا قفتا

 ' *7/؟ن:(نضعبلا نع) ؛5/78ف 78”/؟ش] . ةعكررادسقم الإ اهتقو نم
 ْ . [(يوونلا نع)
 ةالصلا مامتإ لبق تقولا جورخ - 14

 هتالص نإف . همالس لبق تقولا جرخ مث , ةالصلا نم ةعكر ىلص نم
 لطبت : ةفينح وسأ لاقو . نيملسملا عامجإب ةحيحص يهو . اهمتي لب « لطبتال
 , 7388 - 380 - ؟81ك] . ةالصلا يف وهو« سمبشلا عولطب حبصلا ةالص
 . [(يوونلا نع) ؟١/كن مسوس (/١ي 1814 03785/5ش

 ' ةدحاو ةعكر مامتإ لبق تقولا جورخخ - 6

 نود بعوتسي يذلا تقولا ىلإ ةالصلا ريخأت دمعت زوجيال هنأ ىلع اوقفتا
 ْ . ىرخألا ةالصلاب صاخلا تقولا لخدي مث « ةعكرلا

 ةالصلل ًاكرْذم نوكيال ةعكرلا نود كردأ نم نأ ىلع رقتسا دق قافتالا نإد
 .٠ [(يوونلا نع) 7/7 ن 45/5ف 785/7”شآ] . ميدق ذوذش هيف ناكو « اهتقو يف
 | ش ةرورضلا تقو يف ةالصلاب فيلكتلا - 76

 ىمُغْلا قافأ وأ .لَصُت مل يهو ,رهاطلا تضاج وأ « ضئئاحلا ترهط اذإ
 :رضاحن وهو ةالصلا رفاسملا ركذ وأ ء يبصلا غلب وأ ءرفاكلا ملسا وأ« "هيلع
 .::ةعكر ءادأل يفكي ام ةالصلا تقو نم يقب دقو ءرفاسم وهو اهركذي رضاحلاو
 :[م/"ذ 8/8 ع "رم 91//١ب]. مهيلع ةالصلا بوجو ىلع اوقفتا دقف
 ْ اهئادأ لبق ةالصلا تقو يف توملا - 7

 نم تاعكر عبرأ ردق يضم دعب ةأجف تام نم نأ ىلع فلسلا عامجإ نإ
 لغتسشا اذإ اميسالو ريصقت ىلإ بسني الو  مثأيال هنإف « ةالصلا تقو
 ههه 222 . ٠ [(يلازغلا نع) 05/؟ع] . قيرطلا يف تامف , دجسملا ىلإ ضهنو « ءوضولاب
 . [19/1بإ . هيلع ىمغملا يف اوفلتخا ""
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 اهتقو نع ةالصلا ريخأت -4

 نأل . "ًالصأ رذعب اهتقو نع ًادمع اهريخأت لحيال ةالصلا نأ ىلع اوقفتا

 . تتاف دقف اهتقو جرخ اذإ ةالصلا نأ ىلع ةعمجم ةمألا

 لهأ عامجإب ةيصعم تقولا دعب ام ىلإ ةالصلا كرت دمعت نإو اذه

 . نقيتملا مهلك مالسإلا

 « ةداهشلا حرجم « قساف هنإف ءاهتقو جرخي ىتح اهلاركاذ اهكرت نمو 23
 01 ف 0 5-9

 . ةمآلا نم دحأ نم فالح الب لاكنلاو برضلل قحتسم

 مث « توفلا هوهجو نم هجوب هتتاف وأ ء اهيسن وأ « ةالص نع مان نمو

 «ءرصعلا وأ« حبصلا دعب وأ« اهبورغ وأ اهئاوتسا وأ« سمشلا عولط دنع اهركذ

 ؟هرم] . هقفلاو .تيدحلا لهأ نم ءاملعلا ةماع دنع اهركذ ىتم ًادبأ اهلص
 . [مم12ل 786 كوم

 اهتقو جراخ ةالصلا يدؤت ىتم -

 تئاوفلا ءاضق :َر

 نيتالصلا نيب عمجلا - 48

 . ةفرعب وأ ءرفسلا يف الإ « نيتالصلا نيب عمجيال هنأ ملعلا لهأ دنع لمعلا

 الإ دحاو تقو ىف أعم ناتالص ىلصت نأ رضحلا ىف زوجيال هنإف « هيلعو

 . "تذش ةفئاط الإ  ملعلا لهأ عمجأ هيلعو ؛ رذعل

 بجوي ةفينح وبآف . (فويسلاب ةبراضملا) ةفياسملا لاح اهنم . روص يف فورعم عازنلا : ةيميت نبا لاق '')
 يبأ بعذمف « بارتلاو ءاملا مداع اهنمو « سوبحما اهنمو . هزوجي نيتياورلا ىدحإ يف دمحأو  ريخاتلا
 . دمحآ نع ةياورو يعفاشلل لوق هنأ يكحو . يلصيال هنآ ء كلام بهذم يف نيلوقلا دحآو , ةفيئح

 . [؟0] . ةفيتح يبآ لوق ءاضقلاو دمحآ بهذم يف ناتياور امه نالوق مهل ةالصلا ةداعإ يف ءالؤهو

 . عامجإلا باب نم وه ءاشعلاو برغملا نيب رضحلا يف عمجلا نآب نولوقي ةيكلاملا ومدقتم ناك (''

 ءارمألا نيب عمج اذإ ناك رمع نآ مهتجحو . هب جتحيال ضعبلا عامجإ نإف ء هل هجوال كلذو

 . [١128/1بإ . اعمج ءاشعلاو برغم ا مهب ىلص
 « لكوتملاو « نيريس نسبا يلوق دحآو «رذتملا نباو ؛ ةيمامإلا فلاخ ذإ « ةلآسملا هذه يف عامجإإال

 . [1 59/1 . نيرخآتملا نم يدهملاو
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 . ءاشعلاو برغملا يتالص نيب عمجلا زوجي ةريطملا .ةليللا يف هنأ الإ
 فردي الو . نمحرلا دبع نب ركيوبأو « ةملس وبأو « ةورعو . نامثع نب نابأ لعف

 1 اللا ؟؟ ه١ تأ ًاعامجإ ناكف« فلاخم مهرصع يف مهل
 . [(يدهملا نع) 15/80 (ضعبلا نع) 1؟9/1ح فقام

 ةفرعب رصْغلاو رهظلا نيب عمجلا -

(9959) 

 ةفلدزُم ءاشعلاو برغملا نيب عمجلا -

01390 

 اهنيب عمجلا مرحي يتلا تاولصلا -

 ءاشعلا نيبو« برغملاو رصعلا نيب عمجلا ميرحت يف .ةمألا نيب فالخ ال
 . [/اله:ك 7؟4/7ي].. حبصلاو

 هيف ىَّلَصُي يذلا ناكملا - ١
 | ١ ةبعكلا فوج نكي ملام , ناكم لك يف.ة ةالصلا زاوج ىلع اوقفتا

 وأ ًامامخ وأ  ةسسام هيف ناكموأ إلا نطاعموأ :''ةبعكلارهظ وأ «رجحلا
 ًاناكم وأ : هتقراقم ىلع رذقي ًابوصغم ًاناكم وأ « هيلع وأ ربق ىلإ وأ « ةربقم
 . ”ايكاب اهلخدي مل نمل دومث دالب وأ «رارضل ًادجسم وأ ٠ مالسإلاب هيف أزهتسي

 طرتسشاو . هيلع قفتم اذهو . ةجابم منغلا ضبارم يف. ةالصلا نإو
 اي سافل ؟؟ام ؟ةرمإ-. اهراعبأو اهلاوبأ نم 'ةميلس نوكت نأ يعفاشلا
 : . [5986:2 474/6ش (رذنملا نبا نع)

 ةنيفسلا يف ةضيرفلا ةالص ا 9

 اولا ”١/7 ش] عامجإلاب حصت ةنيفسلا يف ةضيرفلا ةالص نإ

 ..[15/1ي] . ملعي فالخ الب اهرهظ نلعو « ةبعكلا يف عوطتلا حصي
 .' ةلبانحلا رثكأ دنع روهشملا يف عصتال  قيرطلا ةعراقو « ةلبزملاو « ةرزجملا يف ةالصلا : : وللا حسب

 19 مط لك يف ىلص ذو هريمج دنع كللك ىشحلا ف ةلصلا .

 د4.



 اهوحنو ةبادلا ىلع ةالصلا - 737+

 نم ًائيش باودلا ىلع يلصي نأ دحأل زوجيال هنأ ىلع دقعنم عامجإلا
 ناك اذإ هيلع رطملا ةبلغ يفو « ةصاخ فوخلا ةدش يف الإ . ةضورفملا تاولصلا
 ؟ا/ه؟ك ه78/1ه 471/١ ط] . "كلذ يف اوفلتخا مهنإق « هتحتو , هقوف ءاملا

 ١17/١ ن (لاطب نبا نع) 45:7/95ف 101/5 ش 4757594 - "امو -

 . [(يوونلا نع)

 (؟ههح)ز
 لباب ضرأ يف ةالصلا - 74

 451/١ ف]. ءاملعلا لوق يف مرحت ال لباب ضرأ يف ةالصلا

 . [(يباطخلا نع)

 هيف ىلصيال يذلا ناكملا - ”ه

 ١ - قافتالاب لئاح ريغ نم « ةرزجملاو . ةلبزملا يف ةالصلا مرحت .

 ملعي الو ء سابع نسبا لوق وهو ؛ مامح يف الو « شح يف ىلصي ال -
 . ةباحصلا نم فلاخم هل

 ١ سسنأو « سابع نباو ٠ يلعو « رمع لوق يف زوجتال ةربقم يف ةالضلا - *
 . ."ةباحصلا نم فلاخم مهل فرعي الو ء رمع نباو « ةريره يبأو

 « يهنلا عضاوم نم اهريغ وأ  ةلبزم هتحت تلعجو « ًاقباس دجسملا ناك نإف
 . فالخ ريغب هيف ةالصلا عنتمت مل . هلوح ةربقملا تلصحو « ةربقم ريغ يف ناك وأ

 ٠ [123/75ي (مزح نبا نع) 145: 179/5"ن 199 ؟7ه7م]

9771 

 . اعامجإ نوكيف , هفالخ هريغ نع لقني ملو ؛ ةبادلا ىلع ةبوتكملا رطم موي يف سنأ ىلص : دمحآ لاق أ"
 مل اذإ ةلحارلا ىلع ةضيرفلا زاوج يعفاشلاو , قاحسإو  دمحآ نعو . ملعلا لهآ دنع لمعلا هيلعو
 . 270/1١ 051١| ي] . الزان ةضيرفلا هيف يدؤي اعضوم دجي

 44/7١نإ . ةريقملا يف ىلص هنأ نسحلا نعو  هنع يكح امك ةربقملا يف رمع نبا صخر ''
 . |(يباطخلا نع)

١ 
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 بصغلا يف ةالصلا - 75

 عع عامجإلاب م عضوملا يف 'عامجإب ةحيحص اهنأ الإ . عامجإلاب مارح بصغلا عضوملا يف ةالصلا نإ
 نم عامجإب حوجحم مهلوقو . ةلطاب اهنإ : ةلزتعملا ضيعبو , دمحأ لاقو « فلسلا

 . [918/1-2 ١5/1١7ش (ينالقابلا نع) 133/8 :«"1؟/١1ع] "'مهلبق

 سجنلا عضوملا يف ةالصلا حابت ىتم -

 ..ةقاك ءاملعلا لوق يف يلصي نأ هيلغ بجو سجن عضوم يف سبح نم
 : . [151/7ع] . هيف يلصي نأ بجيال : لاقف ةفينح ابأ الإ

 1 هيلع ىّلصيام - فقول

 ':لاقف « كلام درفناو . رجحلاو . ضرألا ىلع ةالصلا ىلع اوقفتا + ١

 000 . ةعدب رجحلا ىلع دوجسلا

 نم بايثلاو رعشلاو فوصلا نم طسبلاو ريصخلا ىلع ةالصلاب سأبال - ”
 لوق وهو ضرألا هتبنتام رئاسو ع تارهاطلا رثاسو ؛ناتكلاو نطقلا

 : ٠ . ملعلا لهأ ةماع

 بحتسساو « ناويحلا نم ءيش لبك ىلع ةالمصلا رباج هركو
 هنأ الإ « كلام لاق هوحنو . ضرألا تابن نم ءىش لك ىلع ةالصلا

 ,الق نضرألا ىلع هدوجس ناك اذإ : رعشلاو كفوضلا طاسب ىف لاق

 . فوصلا ىلع ةالصلا زوجتال ةعيشلا تلاقو . هب سأب

 ام الإ ةَرمُخلا ىلع ةالضلا زاوج يف راصمألا ءاهقف نيب فالح الو.- *
 هرمخ ىلع عضويق بارتب ىتؤي ناك هنأ زيزعلا دبع نبا رمع نع يور

 :هيف ٌنوكي الف: عوشخلاو عضاوتلا يف ةغلابملا ةهج ىلع لعفي ناك هلعلو
 نود ءيش ىلع ةالصلا ةهارك هريغو ةورع نع يور دقو. ةعامجلل ةفلاخم

 7494م:١114/1ب 4الام]. هيزنتلا ةهارك ىلع لمحي نأ لمتحيو . ضرألا

 أ ةئيصغملاو ةبرقلا نيب داضتلا نم هذخأ اهلطبآ نمو . يعطق وهو , عامجنإلا نم هذخأ ةالصلا ححص نم
 . [(يلازغلا نع) ١18/7 ع] . ةيعطق ةلآسملاف لقعلاب الاحم كلذ نوك يعديو

 -ع8غ95-



 (لاطب نبا نع) ١/788ف (ضايع نع) 4758/7 27482 151/7ش ”"6/7ي

 .|!؟ةهراح

 ريرحلا ىلع ةالصلا -

 .ريرحلا ىلع يلصي نأ لاجرلا ىلع مرحي هنأ ىلع ءاملعلا عمجأ
 .[لاىدحر”ع]

 ربق ىلإ ةالصلا -

 يبأو « سنأو « سابع نباو , يلعو ء رمع لوق يف زوجتال ربق ىلإ ةالصلا
 . [؟55 م]. كلذ يف ةباحصلا نم فلاخم مهل فرعي الو ءرمع نباو « ةريره
 الصلل ةراهطلا - 0

 ميرحت ىلعو ؛ ةالصلا ةحص يف طرس ةراهّطلا نأ ىلع ةمألا تعمجأ
 « ةضورفملا ةالصلا نيب قرف الو « مميت وأ « ءوضو نم ةراهط ريغب ةالصلا
 يبعشلا نع يكح دقو . ةزانجلا ةالصو ؛ ركشلاو ةوالتلا دوجسو « ةلفانلاو

 لهأ عمجأو ء لطاب بهذم اذهو . ةراهط ريغب ةزانحلا ةالص زوجت هنأ يربطلاو

 اع 4: 59/1ب ١ ال ام 1455 ١-١4 8١/؟ش]. هقالخ ىلع ملعلا

 . [(يوونلا نع) ٠١4 /١ن

 ةراهط الب ةالصلا - 7

 ًامللع ناكأ ءاوس ثدحلاا يلع ة ةالصلا ميرحت ىلع نوملسملا عمجأ

 ىلص نإ هنأ الإ  ةّلطاب ةثالصف ىلص نإو ايسان مأ ًالهاج مأ  هئدحب

 عم ةالصلا ميرحتو . ثدحلاب ًاملاع ناك نإو . هيلع مثإ الف : ًايسان وأ « , ًالهاج
 . ةميظع ةيصعم بكترا دقف « ثدحلا

 ناك نإ . هممتي وأ « هثوضو ضرف مام لبق ىلص نم لك نأ ىلع اوقفتاو
 ًاوضع طقسأ اذإ , ًادماع وأ «ناك ًايسان « ةلطاب هتالص نأ« « مميتلا لهأ نم

 .[177/1ب 5١ رم 157/5 ا ا الماك

 سجن ءامب ءىضوتملا ةالص - 73547

 . [١/75ي] . عامجإلاب هتالص تلطب ًاسجن هدقتعي ءام نم ًاضوت نم
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 ةالصلا يف ثدحلا 4

 هتالص تلطب داقف ًارهسوأ دمع هتالص ينف يلصملا ثَدحأ نإ 1
 : . ال مأ :ةالص يف هنأ ملعأ ءاوس . عامجإلاب

 1 ؟اعامجإ هؤوضو لطب , هقبس لب , ثدحلا دمعتي مل نإف
 ا . ممكرا ع ظالث/1١ ب

 ةراهط ريغب ةالص ىلع ءانبلا - 6

 عن ام ىلع يني نأ زجل يلصلا نأ ىلع وهمجم نيملسلا ءاملع نإ

 .[مةدكشكإ ةراهط ريغ ىلع وهو « هتالص نم

 ةالصلل ةساجنلا ةلازإ - 345

 نع لق دقو . ءاملعلا ةماع دنع ةالصلا ةحص يف طرش ةساجنلا ةلازإ: نإ

 عم ةالصلا حصت كلذلو . ةّئس اهتلازإ نأ « كلامو « ريبج نب ديعسو « سابع نبا
 ةماع لوق لثم حبصألاو كلام نع روهشملاو ؛ ًادّمَعَتِم ًالاع ناك نإو ةساجنلا

 . [" 57/2 (دماح يبأو ؛ بيطلا يبأ نع) لن 78/9١ع] . ءاملعلا

 ةالضلا عضوم نع ةساجنلا ةلازإ -

)400 

 ٠ ةساجتلا عم ةالصلا.- 17

 نضرألا ىلع وأ , هبوث وأ« هندب يف اهملعي « ةساجنلاب ًادماع ىلص نم
 « لعفي ملو , اهلسغو . اهبانتجاو « اهتحازإ ىنلع رداق وهو « اهيلع ىلص يتلا
 ؛ هدعبو . تقولا يف , اهتداعإ هيلعو « ةلطاب هتالص نأ ؛ ةريثك تناكو

 ش . عامجإلا وهو
 2 لاخلا يف اهلازأف ٠ ةساين هندب وأ « هبوث تباضأف« ةالصلا يف ناك نمو

 342 /1عا7 الا - فقل عاسصجإلاب هتالص تبحص اهلرشأ قبي ب ملو
 ! .[؟م41/1ف

 . [145/1خ] فالح ةالصلا نالطب يفو '')



 ةساجنلا ريسي نع وفعلا - 4

 يبأو « سابع نبا لوق وهو « يلصملا بوث يف حيقلاو مدلا ريسي نع ىفعي
 يكح امو. اعامجإ ناكف مهرصع يف فلاخم مهل فرعي الو « رباجو « ةريره

 . [15/7؟ي] . هفالخ هنع يور دقف « ريسيلا نع وفعلا مدع نم رمع نبا نع

 ةالصلا يف ةروعلا رتس - 46

 . هسبل حابم بوث ىلع ردق نمل ضرف ةالصلا يف ةروعلا رتس نأ ىلع اوقفتا
 ةالصلا ديعي هنأ ىلع اوعمجأ دقف . فوشكم هتروع نم ءيشو « ىلص نمو

 .علككت متع الع - ال17 كه رم] . ادبأ

 : ةروع : ر

 يراعلا ةالص - ضيرانللل

 « بوثب راتتسالا ىلع رداق وهو « ًانايرع ىلص نم نأ ىلع مهلك اوعمجأ
 . هتالص تدسف دقف

 « يرعلا مهتداسع موق نم ناك وأ . ةرتسلا نع هزجعل «ًانايرع ىلص نم امأ

 - "89 - /917ك] . نيملسملا نيب فالخ الب هيلع بجت مل ةالصلا ةداعإ نإف

 . [(دماح يبأ نع) 140/7, 751/؟ع (ربلا دبع نبا نع) 764

 ةالصلا يف هجولا فشك - 0١

 . [40ههك] . ةالصلا يف هجولا فشك ىلع اوعمجأ

 ةالصلا يف اهرعشو ةأرملا هجو -

 . ءابرغلا هآر ولو« ةالصلا يف اههجو فشكت نأ ةأرملا ىلع نأ اوعمجأ

 . تلص اذإ اهسأر رمت ةَرلا ةأرملا نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ دقو

 بوجو ىلع ملعلا لهأ عمجأ دقف« فوشكم اهسأر عيمجو « تلص نإف

 الب ةزئاج اهتالضف « سأرلا ةفوشكم تلص نإف « ةمألا امأو . ”ةالصلا ةداعإ

 زوجتال اهتالص نإف « فوشكم اهرعش نم ءيشو « تلص اذإ ةأرملا نآ ملعلا لهآ دنع لبعلا ""
 . [م1/5تإ
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 ' اهذختاوأ ء تجوزت اذإ رامخلا اهيلع بجوأ هنإف نسحلا الإ . "دحأ نم فالخ
 ١8/1فاوام (ربسلا دبع نبا نع) 074 « ١557/1ي 7591ك] . هسفنل لجرلا
 ْ . [(لاطب نبا نع)
 اهيم دق ةأرملا رتس - 3761

 . ةباحصلا نيب ملعي هيف فالخال ؛ةالصلا يف ةرلا يمدق روهظ رتس
 '  .|مددقلإ

 هيف ىلصي يذلا بوثلا ةفص - 8

 , ًارهاط ناك اذإ يلصملا هسبلي بوث لك يف ةزئاج ة ةالضلا | نأ ىلع اوقفتا
 : ىلع هنم حرطيو ءامهنيي امو ةبكرلاو « ةرسلا يطغي « ادحاو « ًافيثك « ًاحابم
 1 هنيف وأ . ًارفصعم وأ «ًابوصغم وأ «ريرح هيف اموأ ء اربيرح نكي مل ام , هقتاع

 . اكرتشم ًابوث وأ , ةتيم دلج وأ « ةساجن

 .كلذ ىلع ردق نإ « ةالصلا يف بايثلاب لمجتلا ملعلا لهأ بحتسا دقو
 ءاهقف لوق وهو « قيفص رامخو + قيفص عرد يف يلصت اهنإف « ةأرملا امأو

 1 713 /1بخ القال لالالا - الكل و - كحال 159مأ35 - ؟هرم] : راصمألا
 . [(يدهملا نع) 116/11

 فوصلا بوث يف ةالصلا > 1

 ُدَكْعُي نم عامجإب كلذ يف ةهارك الو . ةزئاج فوصلا بوث يف ة ةالصلا نإ
 . [438/1شأ] . هيزتت ةهارك هركي : كلام لاقو . ءاملعلا نم هب

 رافكلا هجسن بوث 3 يف ةالصلا 1

 . لعلا لأ نيب مدعي فالخ الب حاب رافكلا هجسن بوث يف ةالصلا
 1 .|ة1/8ي]

 ريغضلا بايث يف ةالصلا -

0 

 ؟9رم| . اهتالص تدآ دقف ءاهدسج عيمجو اهرعش اهتالص يف ترتس اذإ ةمالا نآ ىلع اوقفتا 0
-577/4| . 

 -ه45-



 ريرحلا بوث يف ةالصلا - 6

 . ريرح بوث يف يلصي نأ لجرلا ىلع مرحي هنأ ىلع ءاملعلا عمجأ

 .لمك/تع]

 دحاو بوث يف ةالصلا - 74

 « "دحاولا بوشلا ةالصلا يف سابللا نم لجرلا ءىزجي هنأ ىلع اوقفتا
 هتحص ملعتال هفالخ نم دوعسم نبا نع يكح امو

 117/1ب 75017ك] . عامجإلاب لضفأ نيبوث يف ةالصلا نأ الإ
 «رذنملا نباو « يوونلا نع) / 277١ /5ن (ضايع نع) 778/1ف 51/7١ش

 . [(ضايعو « يبطرقلاو «ربلا دبع نباو
 هقتاع يلصملا فشك - 6

 ًارزّتم نكي مل اذإ « بوث نلجرلا قتاع ىلع نوكي نأ ملعلا لهأ بحتسا
 . هتالص يف

 هيلعو «هقت هقتاع ىلع هفرط لعجيال نأ دحاو بوث يف يلصملل زوجيو

 -5/١1ن1١11-١/11١5ب(ينامركلا نع)اله/١ف نكد ؛ك] .' ”عامجإلا

 . [(ينامركلا نع) ١/
 هبوث يلصملا ريمشت - 0٠

 وأ « همك وأ ءرّمُشُم يلصملا بوثو « ةالصلا نع يهنلا ىلع ءاملعلا قفتا
 . هيزنت ةهارك هوركم اذهو . هوحن

 بوجو نسحلا نع يكحو . ءاملعلا عامجإب ةحيحص هتالصف . ىلص نإف

 5/7ي (يربصطلا نع) 7١ /4ع (يربطلا نع) ١؟0/78ش] . ةالصلا ةداعإ
 : . [(رجح نبا نع) 758/7 ن (ضايع نع) 76 /75ف

 دحاولا بوشلا يف ةالصلا زاوج ةمئآلا نع ىكح امل هنال , فالخلا تايثإ مهفت دق رذنملا نبا ةرابع
 عم ليوارسلا يف ةالصلا ىلع رصتقا نميف بهشآ نعو . نيبوث يف ةالصلا مهضعب بحتسا دقو : لاق
 . [١/578ف] . هركي هنأ ةيفنحلا صضعب نعو « اقيفص لاورسلا ناك نإ الإ ء تقولا يف ديعي ةردقلا

 ءرمع نبا نع عنملا لقنو . هكرتف قتاعلا ىلع بوثلا عضو ىلع ردق نم ةالص حصتال هنأ دمحأ نع '')
 . عامجإلا ةحص مدع ررقي امم يلع نب دمحمو  ريرج نياو « بهو نباو « يعخنلاو ء« سواطو

 ىلا كن مالو ف
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 ١ ءاليخ هبوث رجب نم ةالص- | '

 نباو ء رَمع نبا لوق يف ءىزجتال ءالّيخخ هبوث رجي يذلا لجرلا ةالص نإ
 ا ةباحصلا نم فلاخم مهل ملعي:الو « سابع نب أو: دوعسم

  7ةرتنم ىلإ ةالصلا-

 نمم ةرتس ةّلَبقلا نيبو هنيب نوكي نأ يلصملل ُنَسُي هنأ ىلع عامجإلا نإ

 اناككمإ ردق اهني هنب نوكي ثيحب اهم يدي ذأو ء امهريغ وأ « ةيراسوأ ءرادج

 رضحلا وأ ءرفشلا يف ناك وأ ه ًامامإ مأ ًادرفثم ىلصأ ءاوس . دوجسلا . !

 وأ ب نميالا هبناج نع ةرتسسلا يلصملا لعجي نأ ءاملغلا لك نسحتتسيو

 كلذ نوبجوي: الو« هلباقي الو ءرسيألا . '

 وأ « ءارحص يف ناك ول امك « هيذي نيب دحأ رم نأ نمأي يذلا يلصمللو 1

 ب مموأ1 - م4594 - 84584] . ملعلا لهأ دنع ةرتس ريغ ىلإ يلصي نأ « اهريغ
 ل «و/1تا'" رم (ضايع ننع) 161/7 ش (دماح يبأ نع) 718/7 عم ه7
 . [455/1ف 56/5١ي

 ةالصلل ناذألا -

 ناذأ:ز

 ةالصلا ةماقإ -

 ةماقإ :ر

 ةحيحصلا ةالصلا ةفص - فضي

 ةثالث نم رثولا ىلع هب ءاجنتسالا زوجي اب ىجنتسا نم نأ ىلع اوقفتا

 ءانإ يتف ءامب ًاضوت مث « كلانه ام يقني ىتح ًادعاصف« مارجألا ةفلتخم راجحأ

 : هقيرب ه هدلج نم ًائيش سم الو ؛ هءوضو. ضقني اب تأي ملو , هيف ءوضولا حابم

 واسم ناكم يف ةالصلا كلت يف ىونو « هب ةيضار ةعامج يف مأف بوث هيلعو

 < هريسبكت' يف ىونو .ربكف ٠ بارحم ريغب مهمامأ فقوو ؛ هنم ىلعأ سيل مهفوقول

 ,.هيدي:غعفرو «ربكأ هللا : لاقف اهنيعب ةالصلا كلت ةريبكتب ًالصتم « هريبكت لبقو

 نيمحرلا هللا مسب : اهحئتتفي ةحتافلا أرقو . ميجرلا ناطيشلا نسم هللاب ذوعتو
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 ؛رارسإلا يغبني ثييح رسأو «رهجلا يغبني ثيح رهجو « ةروس أرق مث ؛ ء ميحرلا
 وهو .لاقو « اهلك هؤاضعأ ترقتسا ىتح هعوكر يف ٌنَأمْطاف « عكرو « ربك مث

 : لاق مث , هعوكر لاح يف نآرقلا نم أثيش أرقي ملو « ميظعلا ي ىبر ناحبس : عكار

 هؤاضعأ تلدتعا ىتح أمئاق نأمطا مث . دمحلا كلو انير . هدمح نمل هللا عمس

 هتهبج عضو « هيذخفو هيعارذ نع هيدي ىفاجو « ًادجاس رخو ربك مث ؛ , اهلك

 يف هشارتفا لحي امن مئاق هيلع وهام ىلع ”هيلجرو هيديو نيفوشكم هفنأو

 ثالث ىلعألا يبر ناحبس : هدوجس يف لاقو . هسابل لحي ام وحن وهو : ةالصلا

 ءربك يل 3 نآرقلا نم ًائيش هدوجس 'يفأرقي ملو ءاهلك هؤاضعأ تْنأَمَطاو

 « ًاريكم ماق مث « انفصو يتلاك « ىرخأ ةدجس دجسو . ربك مث ؛ ًالدّتعم ساجو

 ةريبكتو ةينلا صقنت ةيناثلا نأ الإ ء ةيناثلا ةعكرلا يف اذكه لمع مث

 . حاتفتسالاو مارحإإلا

 دوعي مث« دهشتو « ةيناثلا ةعكرلا دعب سلج حبصلا ريغ ع ةالص تناك نإف :

 حبصلاو برغملا ريغ تناك نإف ىلوألا ةعكرلا يف انلق امك لعفي ًارّبَكَم موقيف

 . قرف الو انلق امك ناتعكرف

 نع مس مث 24 يبنلا ىلع ىّلص مث. ديشت هتالص رخأ ىف سلج اذإف
 . مكيلع مالسلا « هللا ةمحرو مكيلع مالسلا : نيتميلست هلامش نعو هنيمي

 الو ء ىكي الو , خفني ملو , ةالصلا هيف حابي عضوم يف هتالص تناكو ٍ

 « ًابوث الو ًارعش فك الو ءرصخنت الو , اهس الو , تفتلا الو « مسبت الو . كحض

 ىلإ تْلص الو , ةالصلا عطقي ءيش همامأ رم الو , اهكبش الو . هعباصأ عرف الو

 ريغ ًادحأ ىمس الو . المع لمع الو. ءامسلا ىلإ هرصب عفر الو « ةأرما هبنج

 وأ ماهبإ يف مّنَحَت الو ء اهيف نآرقلا هبشي ام ريغب اعد الو . هتالص يف كي يبنلا

 ًاديرم حْبَس الو هنم ناك نإ ساطع يف هلل دمحلا لاق الو  ىطسو وأ ةبابس

 ةيهارك ءاطع نع يور هنأ الإ ٌرمأ امك اهّمأو ةالصلا ىدأ دقف . ناسنإ ةَبَطاخُم

 . ىصخلاو ءاحطبلاو بارتلا ريغ ىلع دوجسلا

 ةياورو « يعفاشلا لوق وهو « هجولا ىلع الإ دوجسلا بجيال هنآ ةفينح يبآ نع لوقنملا : ةيميت نبا لاق ''
 . [14| . هأرجأ هتبكرو ههجوو هيدي ىلع دجس ول هنأ اذه يضتقيو . دمحأ نع
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 . الو « همؤي نم دجي ملو . درفنم وهو ء انركذ امك لعف نم نأ ىلع اوقفت

 ' وأ دعب مئاق ة ةداصلا كلت كفوو م هتالص ف اوم كاكا ٠ ب أي نم

 . ىلإ حبصلا ةالص دعب نكي ملام , اهتقو جرخ ولو اهنغ مان وأ ء اهيسن دق ناك

 ًادنيع نكي ملو , اهيورغ ىلإ رصعلا دعب وأ , اهئاوتسا نيح وأ سمشلا ضاضيبا ٠

 , 154/1594 كهكم 5 -مءرمإ رمأ امك ةالصلا ىَدأ دقف « ًاقبآ
 ا ؟7ه/9؟ف

 : ةالصلا ننس - 55

 ْ ةروسلا ؛ نيديلا عفر ةماقإلا « ناذآلا : ةنس ةرشع سمح ة ةالصلا ننس نإ

 . ةدنمح نمل هللا عمس : لوق. مارحإلا ة ةريبكت ىوس هلك ريبكتلا , نآرقلا مأ عم

 | . دوجسلا يف حيبستلا . عوكرلا يف حيبستلا : دوجسلا نمو « عوكرلا نم ءاوتسالا

 ! مالسلا در. ءادرلا ذخأ . راهنلا ةالص يف رسلا . ليللا ةالص يف رهجلا . دهشتلا
 .راصمألاب ءاهقفلا ةمثأ ةعامج كلذ ىلعو . ةالصلا نم ملس اذإ مامإلا ىلع

 ش . ةالصلا ننس ىلع ةظفاحما ىلع فلسلا عامجإ نإو

 | - 0 ملعلا لهأ نيب ملعي فالتخا الب هوركم اهنم ءيش كرت نإو

 1 .[”مت/اح م/1"ي 24

 ةالصلا يف ةّلبقلا لابقتسا -

 .' ةلبقلا لابقتسا :َر

 0 ةالصلا يف هريغ هجو يلصملا لابقتسا - 6

 ْ 171/1ش]. ءاملعلا ةماع دنع هوركم هريغ هجو يلصملا لابقتسا نإ

 ْ ١ . [(ضايع نع)
 ةالصلا يف مايقلا - 5

 ؛ فوخ الو هب ةلعال نم صرف ةبوتكلل ةالصلا يف مايقلا نأ ئلع اوقفتا

 . ةنيفس يف الو . سلاج مامإ فلخ ىلصي الو

 هتالصف“  مايقلا ئلع رداق , حيحص وهو ؛ ًادعاق ىلص نم نإف « « هيلعو

 . ًادرفنم مأ « ًامامإ ناكأ ءاوسا ءاملعلا عامجإب ةلطاب

 هس ع8ه واس



 ءيش يف هلرذع الو ءأمئاق اهمئأف , ماق مث  ًادعاق ةالصلا حتتفا هنأ ولو

 م8475 - 848ك ؟" رم] . ةلطاب هتالص نأ ىلع نوملسملا عمجأ دقف «كلذ نم

 114/١ 1751١ طال ل ا/١ ١ لله 11144 وع 1/4 و

 . [1١/47١ج (ديشر نبا نع) 45097 1715/7ف 1417/1ب

 مايقلا نع زجعلا -
 م

 ةالصلا يف ٌةيْنلا - 77509

 ةالصلا حصت ال هنأ ىلعو ؛ ةالصلا يف ةّنينلا بوجو ىلع عامجإلا
 . اهب الإ

 ام] . عامجإلاب هتالص دقعنت مل هبلق اهب وني ملو « هناسلب ظفلت ولف هيلعو
 « دماح يبأو « بيطلا يبأو ءرذنملا نبا نع) 57/5 1748/# للاكل

 7/١7ش 7/1١١1ب 4084/١ ي (مهريغو « ىيحي ي نب دمحمو . غابصلا نب

 . [(رجح نباو « يوونلا نع) 7ك 17/71117١ ف -

 ةالصلا يف نيديلا عفر - 4

 . ةالصلا يف نيديل | عفر بجيال هنأ ىلع اوعمجأ - ١

 "'مارحإلا ةريبكت دنع نيديلا عفر بابحتسا ىلع ةمألا تعمجأ - ؟

 اذهو . مارحإلا دنع هيدي عفريال يلصملا نأ ةيديزلا نع لقنو 7

 . هب دّبعيال

 لعف اذهو . عوكرلا نم عقرلا ددعو . عوكرلا دنع هيدي يلصملا عفري - *

 . هلحو دوعسم نبا الإ . دحأ مهنم ىنثتسيال ةباحصلا

 . كلذ ةيعورشم ىلع « ةيفنحلا الإ ءراصمألا ءاملع عمجأ دقف « هيلعو

 «هنع ًالدب الو . ءاضق هيلع بجويال هكرتو , ةالصلا دسفيال هلعف نإو
 . ةمألا عسا كان ىو

 2 دخلو ؛ ةمرخخ نباو « يديمحلاو « يعازوالاو « دواد نع بوجولا لقن دقف . رظن عامجالا لقن ينال

 . [1774/8ف 4/*ش] . يعفاشلا رايس نب دمحاو « ةيكلاملا ضعبو

 -همهو



 4 ؟/9ش ؟4 ام]. "عامجإلاب ةئالثلا نطاوملا ريغ يف عفرلا عرشي الو
 ؟مل/اه ١/778ط ١ رم (دماح يبأو رذنملا نبا.نع) 4550 75/عا
 « يراجخبلا نع) 3797.176 174/5ف (رذنملا نبا:نع) 11 ١7/1ي كولش

 «.1177/؟ن.(ربلا دبع ناو « يزورخلا رصن : نب دمحمو « يوونلاو « دماح يب أو
 دبع نياو « يكبسلا نباو ؛ يزورملاو ٠ يوونلاو ؛ رذنملا نباو ؛ مزح نبا نع) 1
 . |(لاله نب ديمحو ؛ نسحلاو «ربلا

 ةالصلا يف ريبكتلا -

 ريبكت :ر
 مارحإلا ةريبكت -

 ريبكت :ر
 مارحإلا ةريبكت دنع نيديلا عفر -

 ش (5م)

 ا مارحإلا ةريبكت دعب نيديلا عضو -
 ملعلا لهأ دنع لمعلا هيلعو , ىرسيلا ىلع ىنميلا ديلا عضو ةنسلا نإ

 نسحلاو :ريبزلا نب هللا دبع نع يكحو . مهدعب نمو ؛ نيعباتلاو « ةياحصلا نم
 ىلع امهادحإ عضي الو هيدي لسري هنأ « نيريس نباو « يعخخنلاو « يرصبلا

 نم برغملا لهأ عيمج هيلعو ءرهشألا وهو. كلام نع ةياور وهو . ىرخألا
 نِإق  اهلسري : دعس نب.ثيللا لاقو . عضولا هنع يثورو . مهروهمجو هباحصأ
 وه : يعازوألا لاقو . ةحارتسالل ىرسيلا ىلع ئنميلا عضو هيلع كلذ لاط

 ' . لاسرإلاو عضولا نيب ريخم
 :هيف ملال و نيديلا فوتكم وأ  هترصاخب ىلع هيو يلصي نأ ه ةركيو

 ' . [1/7ي (يذمرتلا نع | ف «١/؟تلخ/١ تإ. ملعلا لهأ نيب فالتخا

 افلا نم قئالخ نع نيشعكرلا نم مايقلا يف عفرلا تبث دقف.. كلذ ىلع. عامجإلا دقعتي ملأ"
 لها نم ةعامجو ؛ يراخبلاو ؛ ءاطعو ؛ عقانو « سواطو « سايع نبباو ؛ رمع نبا مهنم . فلخلاو

 .[1ل/5ف 17/5 يعفاشلا بهذم وهو ؛ ثيدحلا

0 
 عمال



 حاتْفتسالا ءاعذ -
 نم ءاملعلا روهمج دنع بحتسم وهو ةباحصلا هب لمع حا اتفتسالا

 :لاقف ًاكلام الإ هيف فلاخ نم فرعي الو« مهدعب نمف ؛ نيياتلاو هباحصلا

 هللا : لوقي لب «ًالصأ ريبكتلاو ةءارقلا نيب ءيشب الو حاتفتسالا ءاعدب يتأيال
 . [1ى40 عالي ةحتافلا رخآ ىلإ نيملاعلا بر هلل دمحلا « ربكأ

 حاتفتسالا ةغيص - قفففأ

 . كريغ ُهَلِإ الو « كُّدَج ىلاعتو , َكُمْسا َكَراَبَت « كدْمَحِبو مُهللا كتاَحبس
 447م] . "هب اولمع دقو , ةباحصلا ةرضحب رمع لوق اذهو

 . |4135 ١5/١ ي

 ةءارقلا لبق ةّداعتسالا -

 ملعيال « نيعباتلاو « ةباحصلا نم ةعامج هب لاق ةالصلا ءْذب يف ُدوَعتلا

 . | 555م] . ملعي فالخ الب اهب رهجي الو « ةّداعتسالا ٌرسيو

 ةالصلا يف ةءارقلا - 777

 « ةفاك ءاملعلا بهذم اذهو ءاهب الإ حصت الو ةالصلا يف ةءارقلا بت

 ناك فيك :: لاقف . كلذ يف هل ليقف , ةءأرقلا يسنف , ىلص هنأ رمع نع يورو
 نع يورو . بيرغ ثيدح وهو . سأبال : لاقف . نسح : ليقف ؟دوجسلاو عوكرلا
 بتال : مصألاو حلاص نب نسحلا لاقو . ٌرَسلا ةالص يف أرقيال هنأ سابع نبا

 . ةبحتسم ىه:لب ةءارقلا

 باتكلا ةحتافب الإ بجاو ةءارقلا يف دحال هنأ ىلع ءاملعلا عمجأ دقو
 . |1493 /١ح ١؟1/1ب ؟4"44ك ؟9//81ع] . اهبجوأ نم دنع

 ةالصلا يف ةحتافلا ةءارق - 4

 لمعلا هيلع يذلا وه « نيملاعلا بر هللا دمحلا» : ب ةءارقلا حاتفتسا نإ

 . [١/790ت] . مهدعب نمو « ةباحصلا نم ملعلا لهأ دنع

 . [97/4/7ع] . جاتفتسالا ةتس لصح يلصملا حتفتسا اهيآب ةدع ثيداحآ حاتفتسالا يف درو 0
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 ا نيمآ لوق - 31

 | 6/9 ش] . نيمآ : ةحتافلا دعب لوقي درفنملا نأ ىلع ةمآلا تعمجأ
 . [؛ةحرشذ

 'ٍ ةحتافلا دعب ةءارقلا - 5

 ٍْ . حبصلا 5 ةالص يف ةحتافلا دعب ةروس ةءارق بابحتسا يف فالخال - ١
 1 دنع ةنس كلذ نأو : تاولصلا لك نم نييلوألا نيتعكرلاو . ةعمجلاو

 ْ ركب يبأ نع يورو . ""عامجإلاب بجاو ريحت هو.« ءاملعلا عيمج

 ا ةيآلا هذهو ةحتافلاب ةريخألا ةعكرلا ىف ة أرقو برغملا ىلصأ هنأ قيدصلا

 ' يف ةحتافلا عم ةروسب أرقي هنأ رمع نبا نعو ٠٠ ..انبولق غرتال انبرإ#
 0 . ؛ . ةعكر لك

 . نيملسملا ءاملع عامجإب ةحتافلا دعب ةءارقلا يف تيقوتال -

 00 ..حبصلا ةالص يف ةءارقلا لوط ءاملعلا بحتسا - *

 ' لنهأ دنع لمعلا هيلع يذلا وه برغملا يف لصفملا راصقب ةءارقلا نإو - 4
 ا ١/5157ت. 448 رم (نيريس نبا نع) 501١ 570/3يإ . ملعلا

 ء نابح نبا نع) 197/5ف 11/5 ؛57586- عئ55- 44:56

 ننباو « يووسلا نع) 5714/5 ن (امهزيغو ؛ يبطرقلاو

 2 ممومل

 رفسلا يف ةءارقلا - 17

 . [477؟ك] . رفسلا يف ةءارقلا بفيفخت ىلع اوعمجأ

 ةحتافلا دعب أرقي امدح

 . ةروسلا ضعب وأ « ةلماك ةروس ةءارق زاوج يف فالخال

 : [(رجح نبا نع) !5/9١ن 197/7ف] . مهزَيغو ةياحصلا ضعب نع هبوجو توبشل رظن هيف '''
 - [1١47ا/كإ . عبرأ ةالص نم نييلوالا نيتعكرلا يف ةءارقلا بابجيإ ىلع ءاملعلا عمجأ دقو

 -"ه8معا



 .٠ ةليوط ةروس نم اهردق ةءارق نم لضفأ اهلامكب ةريصق ةروس ةءارق نأ الإ
 . ءاملعلا لوق وهو

 . ةباحصلا عامجإب ةزئاج نيتعكر يف ةروسلا ةءارق نإو

 لبق ةروس ةيناثلا ةعكرلا يف ذ أرقي نأ يلصملل زوجي هنأ يف فالخ الو
 . ىلوألا ةعكرلا يف اهأرق يتلا

 يزاوت روسب أرقي نأو , لوط اهيف ةروس يلصملا أرقي نأ عيمجلا دنع حابيو
 67/4 :1/9١37شّ] . ةدحاو ةروس ةءارسق نوبحتسي مهنأ الإ  ةروسسلا كلت
 . [4505 - ؛ه ١8 (يوونلا نع) 3١١ /5ن ؟١؟/6ف 187/7ع (ضايع نع)

 اهب رارسإلاو ةءارقلاب رهجلا - 75076 .
 يعكر يف ةءارقلاب مامإلا رهجي نأ ةّنسلا نأ ىلع نيملسملا عامجإ - ١

 ءرهظلا يف ريو« ةعمجل ا ةالص يفو . ءاشعلاو ٠ برغملاو , حبصلا
 . ءاشعلا نم ةعبارلاو ةثلاثلاو ٠ برغملا ةئلاثو ءرصعلاو

 هل ُهَرْكَيَو :رارسإلا هل ْنَسُي هنأ ىلع ةمألا تعمجأ دقف . مومأملا امأ -
 . ال مأ « مامإلا ةءارق عمسأ ءاوس , رهجلا

 ءاملعلا بهذم وهو . مامإلا ره عضوم يف رهجلا هل سيف درا امأ - ؟
 . ءاوس هرارسإو « درفنملا رهج : لاقف ةفينح ابأ الإ « ةفاك

 . عامجإلاب 5 ةالصلا ةحصب حدقي«هكرتوأ «رهجلا نم ءيش سيلو

 فالتخا الب :ةيرهجلا ةالصلا يف ةَلَمْسَبلاِب رارسإلا حابيو ء اذه
 ١/9 440.445 5470/1 445م 99 رم (يردبعلا نع) مهد عإ
 . |8/7١1ن (رينملا نبا نع) ) 1910 0180/5ف

 ةذاشلا ةءارقلاب ةءارقلا -

 ,.(؟"١ه5)

 ةءارقلا يف روسلا بيترت ةاعارم -

 (ماهمل

 - 5ههد



 ةالصلا يف تايآلا دع -

 , [١1/ي] . عامجإلاب ةالصلا يف تايآلا دعب سابال

 : ةءارقلا هرْكُت نيأ - ١

 , دوجسلاو و: عوكرلا يف نآرقلا ةءارق هركت هنأ ىلع اونقفتا ءاملعلا نإ

 . [ئ54 385/7 عا ههأ١ت عئهازش 474/5 . دهشتلاو

 1 عوكرلا مكح -

 ام 476/11 هيلع رداقلا ىلع ضرف عوكرلا نأ ىلع ةمألا تعمجأ
 : : .[؟هداح 777/1 -ه4898ك ؟؟نرم

 عوكرلا دنع ريبكتلا -

 (عبخم)

 عوكرلا دنع نيديلا عفر -
(54) 

 عوكرلا ةيفيك - فلي

 هيك ئلع هيدي عضو هيَ نع هُم يلصلا يفاجُب [يكرلا يف
 . نع يور ام الإ « ملعلا لهأ نيب فالخ الب ُبَحَتْسُم اذهو , هعباصأ نيب حرفي

 !لاخ نيقكلا ينطاب قاصلأإب نولوقي وناك مهنأ دوسألاو ؛ ةمقلعو . دوعسم نبا

 قافتاب هوُيبْكَمو « ملعلا لهأ ذنع خوسنم اذهو . نيذخفلا نيب امهلعجو « عوكرلا
 وه : لوقي ناك هنإف دوعسم نبا الإ . مهدعب نمو « نيعباتلاو ةباحصلا نم ءاملعلا

 (يدمرتلا نع) نينا ني /”عا /ماط ما 116 4/1 تز ةنَس

 ٍ . [(يذمرتلا نع ) 7؟؟4/؟ن

 (ممدل - ؟؟945)

 ضيرملا عوكر -

 (ه8:4)
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 عوكرلا يف حيبستلا -5

 . "عامجإلاب بجاوب سيلو « ٌةْنَس عوكرلا يف حيبستلا
 نكل .ًاوهس مأ ًادمع هكرتأ ءاوس « ةحيحص هتالصو ؛ مثأي مل هكرت نإف

 . ةفاك ءاهقفلا بهذم وهو . ًادمع هكرت هركي

 « حيبستلاب ىلاعت هللا ميظعتل عضوم عوكرلا نأ ىلع اوعمجأ دقو

 . ركذلا عاونأو

 ام وهو « تاحيبست ثالث نع عوكرلا يف يلصملا صقني الأ بحتسيو
 , ١/7815ت (ينامركلا نع) ٠ 774/؟ف]. ملعلا لهأ دنع لمعلا هيلع
 8 [(يدرولملاو ( دماح يبأ نع) مها ع عه ١ك

 عوكرلا يف ةئينأمطلا - 6

 دنع لمعلا هيلعو . عوكرلا يف هبلص اهيف يلصملا ميقيال ةالص ءىزجتال
 1/9042 01/4 - 70/79 .961//١ت] . مهدعب نمو« ةباحصلا نم ملعلا لهأ

 . [(يذمرتلا نع) 581/7عا790م م45 - 6

 عوكرلا نم عفرلا دنع نيديلا عقر -
)554( 

 عوكرلا متي مل نم ةالص - 85

 ةالصلا ةداعإ همزلي هنإف ؛ عوكرلا مامتإ نم ناسنإ هعنمف . ىلص نم
 . [(ينيوجلا ن نع) 570/1 قافئالاب

 عوكرلا نم عقرلا دنع لاقُي ام ”14ا/

 نمل هللا عمس : لوقي نأ ةّنسسلا نم نإف « عوكرلا نم يلصملا عفر اذإ

 . "عامجإلا هيلعو . دمحلا كل انيرو ء هدمح

 هكرت نإ بجاو حيبستلا : هيوهار نب قاحسإ لاقو « هبوجوب لوقي دمحأ نإف ران عامجإلا ىوعد يف 0
 3  |["مك/98ع ؟149/؟ف] . اقلطم بجاو وه : دواد لاقو . هيسن نإو ؛ هتالص تلطب ادمع
 . [177/5ف] . يراخبلا خيش يديمحلا مهنم . فلسلا نم ةعامج هبوجوب لاق دق

 -كهال-



 :نكل ًارهس مأ ًادمع هكرتأ ءاوس . ةحيحص هتالصو ٠ مثأي مل هكرت نإ

 . ةفاك ءاهقفلا :بهذم اذهو . ًادمع هركي

 6 2 الإ عامجإلاب امهنيي عمجي هنإف ًادرفتم ىلص نمو

 (ينامركلاو ء ربلا دبع نسباو « يواسحطلا ننع) 776 ١ 1177/79 ا/؛ا/ك

 2« يواخنطلا نع) نيد (يدرواملاو ء دماح يبأ نع) مهلا ؛١/5ب

 . [(ربلا دبع نباو
 عوكرلا نم عفرلا كرت - 544

 ملو٠ دوجسلا ىلإ عوكرلا نسم راض نمييف ةفينح يبأ ىلع ءاملعلا ركنأ
 ..ةمألا ءاملعلو « ةنسلل فلاخم لوق اذه : اولاق . هلزجي هنأ ءىنمأر عفري

 . [لكقتد]

 : :دوجسلا مكح.- فما

 0 ؟مأام ه2479 - ه449ك] . عامجإلاب ضرف دوجسلا نإ

 155|٠ - ؟؟هر/كن 4/١ ي

 .دوجسلا دنع ريبكتلا -

 هيل

 اهيلع دجسي يتلا ءاضعألا-

 ' نيديلاو « هجولا : ءاضعأ ةعبس ىلع نوكي دوجسلا نأ ,ىلع ءاملعلا قفتا

 . [177/1ب 74-7 51//١تّ] . نيمدقلا فارطأو . نيتبكرلاو

 دوجسلا ةيفيكأ- 0

 دنع لمعلا هيلع يذلا وه. فتآلاو . ةهبجلا ةعومجم ىلع دوجسلا نإ

 0 . ملعلا لهأ

 نإف « هنيلع دوجسلا ىلع رداق وهو « فنألا نود ةهبجلا ىلع دوجسلا امأو

 .:مهفلخو ؛ ةمألا فلس نم عيمجلا نيب فالخخ الب هيلع ةداعإال . ةيضام هتالص

 . ةباحصلا عامجإب ءىزجي الف ."ةهبجلا نوذ فنألا ئلع دوجسلا امأو
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 ةهبجلا مث ؛ نيديلا مث« « نيتبكرلا دوجسلا يف مدقي نأ دجاسلل بحتسيو
 ىلع هيدي مدقي : لاق هنإف يعازوألا الإ , ءاهقفلا ةماع لوق وهو . فنألاو
 « ءاش امهيأ مدقي هنأ كلام نع يورو , كلامو , دمحأ نع ةياور وهو « هيتبكر

 ..حيجرت الو
 ء ضرألا نع هَيَققرم عفريو « ضرألا ىلع هيفك عصضي نأ هل يغبنيو

 قفتم اذهو . ًاروتسم نكي مل اذإ هيَطِبِإ نطاب رهظي ثيحب اغيلب اعفر هبنج نعو

 . هبابحتسا ىلع

 . عبسلا شارتفاك , دوجسلا يف شارتفالا ملعلا لهأ هرك دقو

 . امهنع نطبلا عفرو ء نيذخفلا نيب جيرفتلا يف فالخالو
 رضي الو « فالخ الب بجاو ريغ دوجسلا يف نيتبكرلا فشك نإو

 . ًاعامجإ نيمدقلا رتسو , امهرتس

 « هوراتخاو « ملعلا لهأ هيلع عمجأ دق دوجسلا يف نيمدقلا بصن نإو
 ميم صبز نوح - ك0 ما تزل ًاضيأ دوجسلا يف لادتعالا اوراتختاو

 1١/1١ ي ؟؟/1ب 16054- ماوه - مال44ك ؟١/١١ه 57 1/١ط ا
 (بيطلا ئبأو ,. يذمرتلا نع) ١ 1٠١ 580/5ع 17/5 ش (رذنملا نبا نع)
 نبا نع) مهو لاهم 7ها//؟ن ؟294-؟١/54ج (رذنملا نبا نع) ؟3؟5/5ف

 . [(ديعلا قيقد نباو «رذنملا
 ضيرملا دوجس -

 (؟ه84)

 ةُبادلا ىلع يلصي نم دوجس - ٠
 (مهدل -705950)

 هدوجسو « ةبادلا ىلع يلصي نم عوكر - 4 :

 وتلا الإ ضرألا ىلع دوجسملا هنكمي ملو .رطملاو نيطلا يف ناك نم
 لعق وهو« دوجسلاو عوكرلاب ءىموي هتباد ىلع ة ةالصلا هلف « ءاملاب للبلاو « نيطلاب
 لهأ دنع لمعلا هيلعو « ًاعامجإ توكيف , هفالخ هريغ نع لقني ملو « سنأ

 - ع84



 ١ مل اذإ ةلحارلا ىلع ةضيرفا زاوج : يعفاشلاو : قاحسأو « دمحأ نعو ملعلا

 هلل فكنا ي ١مهرهتإ]“ اثةلزان ةضيرفلا هيف يدؤي اي جا

 . [57١/؟ن (يذمرتلا نع

 : دوجسلا يف ةتينأَّطلا - ك1

 ْ هيلعو : :ىزجتال دوجسلا يف بلص اهيف يلصلا ميقيال يتلا ةالصلا
 0/4 - ؟ا/# .؟هال/١تإ]. مهدعب نمو « ةباحصلا نم ملعلا لهأ دنع لمعلا

 ' 455/١ ي (يذمرتلا نع 7481/7ع 881م ىم/41- مالم - 5١1

 0 [155-؟؟8/؟ن (يذمرتلا نع)

 0 دوجتسلا يف حيبستلا -4

 : "'ةّئس وه اغإو « دوجسلا يف حيبستلا بجيال هنأ ىلع عامجرلا

 ١ نكل اوه مأ ءًادمع هكرتأ ءاوس . ةحيحص هتالصو ؛ مثأي مل هكرت نإف
 : : . ةفاك ءاهقفلا بهذم اذهو , ًادمع هكرت هركي

 06 17 4/9ف] تاحيبست ثالث نع حيبستلا صقني الأ ملعلا لهأ 2

 . [(يدرواملاو , دماح يبأ نع) ؟580/؟ع 007/١" ت (ينامركلا نع)

 هيف ةنينأمّطلاو دوجسلا نم عقرلا - فخ

 . هيف يف ةنينأمطلاو نيتدجسلا نيب دوجسلا نم عفرلا بوجو يف فالخال

 1 .[150/5ب]

 دوجسلا نم عفرلا دنع ريبكتلا -

 علك

 دوجسلا دعي نيديلا عفر - 5

 . [407/44ك] . عيمجلا دنع ضرف دوجسلا نف عقرلا دعب نيديلا عفر

 ْ ةقلفف

 هكرت نإ بنجاو حيبسستلا : هيوهار هب قاحسإ لاقو . هبوجوب لوقي دمحأ نإف ءرظن عامجإلا ىوعد يف '"'
 [”43/5ع 749/؟فإ اقلطم بجاو وه : دواد لاقو . ,لطبت مل هيسن نإو ؛ هتالص تلطب ادمع

 ك1 .
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 ةعكر لك يف تادجسلا ددع - 417

 . ةعكر لك يف ناتدجس دوجسلا نأ ىلع اوقفتا

 . ةيناثلا ةلجسلا بوجو ىلع نوملسملا عمجأ دقو

 نم فالخ الب هتالص تلطب دقف ًادمع ةدجس كرت نم نإف « هيلعو
 ي[5058942 (بيطلا يبأ نع) 9//41ع ١/458ي ؟محم ؟" رمإ. دحأ

 | نيتدجسلا نيب سولجلا كرت -

 لصفلل سلجي ملو « ىلوألا ةدجسلا نم ماق نم نأ يف ملعي فلاخمال

 ةّسْلِج سلجيل عوجرلا همزل ةءارقلا يف عورشلا لبق ركذو « نيتدجسلا نيب
 . |18/؟يّ] . ةيناثلا ةدجسلا دجسي مث « نيتدجسلا نيب لصفلا

 (1م4ؤ4)

 ةالصلا يف دئازلا دوجسلا - 4

 ريغ , ةالص يف هنأ ًاركاذ « ًادماع ةالصلا يف دجس اذإ هنأ ىلع اوقفتا
 . دسفت هتالص نإف ءوهسلا دوجس ريغو « ةوالتلا دوجس ريغو « هب رومأملا دوجسلا

 1 . [هءفشك مارم]

 مايقلا لبق ةيناثلا ةدجسلا دعب سولجلا -

 , ًانكمتم سلجي نأ ةيئاثلا ةدجسلا نم هسأر عفر اذإ لصم لكل بحتسي ش

 نب كلام لعق اذهو « ةعبارلا وأ « ةيناثلا ةعكرلا ىلإ سولجلا كلذ نم موقي مث
 . [ 4م ةباحصلا نم فلاخم امهل فرعي الو , ةملس نب ورمعو « ثريوحلا

 ةيناثلا ةدجسلا نم مايقلا دنع:ريبكتلا -

 اةهئيل]

 ةيناثلا ةدجسلا دعب مايقلا ةيفيك -

 « مايقلا ىلإ دوجسلا نم عفرلا لاح يف نيتبكرلا ىلع نإديلا مدقت
 . مهقافتا هيلعو
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 ىلع مونقيو ربكم هسأر عري نأب دوجسلا نم ضوهنلا هيلع قش نمو
 الب هيديب ضرألا ىلع هدامتعاب سأي الف« هيتبكر ىلع ًادمتعم هيمدق رودص

 .. [45؟/١ي (يواحطلا نع) 8/١١73ف ؟١/85ت 767/١ ط] . ملغي فلاخم

 : ةيناثلا ةعكرلا ةفص -

05 : 
 لوألا دهَشلل سولجلا - "؟

 هلعقت ةمالاو ءاملعلا ةماع لوق يف ةنسو عورشم' لوألا دهششلل سولجلا نإ

 : ةداعإلا هيلعو , ةدساف هتالص نأ ىلع اوعمجأ دقف « ًادماع هكرت نم امأو 7

 دمنفل ١/456ي] . سولجلا اذه ةلاطإ مدع ملعلا لهأ راتحا دقو

 1 . [(هريغو  دماح يبأ نعع) 1158/؟عالتل - هزلالك ةة/١ت

 ريخألا دهشتلل سولجلا - "0+

 13538 9/١5*ش] . هيلع عمجم بجاو ريخألا دهشتلا يف دوعقلا

 . [(رجح نباو:: يوونلا نع) 777/7ن

 دهشتلل سولجلا ةيفيك -

 نأ يلا نأ ىلعو .اكويُم دهشدلل سلجي يلصلا نأ ىلع ءاملعلا قفتا
 . ةبوصنم ىنميلا مدقلا نوكت

 ٠ . "ءاملعلا عامجإ هيلعو ًاعّيرتم سلجي نأ حيحصلل زوجي الو

 ! صضبقو « ىنميلا طخفلا ىلع ىنميلا فكلا عضو اهيلع عمجما ةنسلا نمو

 , هلبخف ىلع ىرنسيلا هفك عضوو ء اهب ريشي هنإف « ةبابسلا الإ . اهلك عباصألا

 ١ 16917 2 705/5ش ١/171ب 50772 404/ع] ةجوزفم ةحوتفم ىرسيلا

 . [184/5ن (ربلا دبع نبا نع) ”57/5ف

 تاببثإ زامل يفنب داريا دبع نبا لعل ةبس دهشتلا يف سواجلا ةئيه نآ ءاملعلا رثكأ دنع روهشملا

 . [؟5/”1فإ . ةهاركلا

 يف سلاججلل زوجبال عرتلا نإ: لاق افإو  اعامجإ ةلاسملا هذه يف ربلا دبع نبا 'عدي مل : لوقآ

 : . .|9١00| ءاحصآ اوناك اذإ لاجرلا نم هتالص

-55- 



 ةالصلا يف ءاعقإلا -

 . ءاملعلا قافتاب هنع يهنم ءاعقإلا

 سولج لشم « هيذخف بصنيو ؛ هيتيلأ ىلع يلصملا سلجي نأ : هتروصو
 ١/76١ب] . هيف ءاملعلا فلتخيال « هيلع عمجم اذهو « عبسلا وأ ء. بلكلا

 . [(يباطخلا نع) 415 /75عا1 47/7 4ه١/1ي هدالك - هدك١٠.- هددحشل

 سولجلا يف ديلا ىلع دامتعالا - 5

 لهأ نيب ملعي فالتخا الب هوركم سولجلا يف هدي ىلع يلصملا دامتعا نإ
 . 1/4. ملعلا

 لوألا دهشتلا مكح - 0

 . "اهتالص يف هلعفت ةمألاو . فالخ الب عورشم لوألا دهشتلا نإ
 . [1ةه/١1يز

 دهشتلا ةغيص - 4

 هلل تاّيحَتلا : وهو هنع هللا يضر باطخملا نب رمع دهشت دهم لضفأ

 هللا ةمحرو يبنلا اهيأ كيلع مالسلا « تابّيطلاو « هلل تاوّلصلا « هلل تايكازلا
 ءهللا الإ هلإال نأ دهشأ « نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالّسلا . هتاكربو
 ةباحصلا نم رضحمب ربنملا ىلع هلاق رمع نأو . . . هلوسرو هذبع ًادمحم نأ دهشأو

 . "اعامجإ ناكف « هوركني ملق «٠ مهريغو

 نباو « سابع نبا نع ةّيورلا تادهشتلا زاوج ىلع ءاملعلا عمجأ دقو

 يورملا دهشتلا بوجوب ءاملعلا ضعب لاقو « "يرعشألا ىسوم يبأو « دوعسم
 ..رمع نع

 لاق . بجاو وه دوادو « قاحسإو ؛ روث وبآو « دمحاو « ثيللا لاقو . ءاملعلا رثكأ لوق يف ةنس وهو ('
 . [178/5ع] هتالص هتازجأو وهسلل دجس اوهس هكرت نإو « هتالص تلطب ادمع هكرت نإ : دمخأ

 نوكي فيكف  هفالخ ىلع ملعلا لهآ رثكاو ء هلوق نم وه اغإو 46 يبنلا نع هوري ملف رمع ثيدح امآ ("
 4507/1١ -158[ ١ ي] . اعامجإ

 يبنلا اهيأ كِيلع مالسع هلل تابيطلا ؛ تاولصلا  تاكرابملا ؛ تايحتلا : وهف سابع نبا دهشت امآ 7
 . نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالس « هتاكربو هللا ةمحرو
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 : ةححابإ ىلعو « دهشتلل دهشتلل ةيورملا خيصلا ىدحإ مازتلا بوجو ىلع اوقفتا دقو

 0 1 . ءاش اهيأب دخألا

 . انيلع مالسلا « يبنلا اهيأ كيلع مالسلا , لوقي نأ زاوج يف فالخالو

 .؛ انيلع مالسو , يبنلا اهيأ كيلع مالسلا : لوقي: نأ وأ « نيح اصلا هللا دابع ىلعو

 : ' . لضفأ ىلوألا ةغيصلاب. هتكلو ماللاو فلألا فذحب

 الإ «ريخألا دهشتلا ظافلأك « لوألا دهشتلا ظافلأ نأ يف فالح الو

 ,ىلعو انيلع يلع مالنسلا 2 يبنلا اهيأ كيلع مالسلا:: لوقيال هنأ رمع نبا نع ئورام

 . هتالص تَححسُ لعف نإف « لوألا دهشتلا يف نيح اصلا هللا دابع

 -_ 2500 ًائيش لوألا دهشتلا ىلع دايزي الأ منلعلا لنهأ راتخا دقو

 1 يبأ نع) :7/5عا١/6ت ؟؟ة/١1ظ هك ك 7 (كلام نع) 8

 (هريتغو كلام نع) 50586؟48- 4/0 77 71/5ش (بيطلا

 . [١/7575ج (بيطلا يبأو ٠ يوونلا نع) 781١ 2 ؟ا/9/؟ن

 ادهشتلاب رارسإلا -

 1 4 هب رهجلا ةهاركو دهشتلاب زارسإلا ىلع ءاملعلا عمجأ

 . الهلا يكددحلات

 دهشتلا دعب هلآو 'يبتلا ىلع ةالصلا - ٠

 انهو « هلآ ىلعو «6 يبنلا ىلع يلصي ريخألا دهشتلا دعب يلصما نإ

 . ةالصلا يف 3 يبنلا ىلع مّلستو « يلصن اهعمجأب ةمألا نإ

 هلبع ادمحم نأ دهشأو : ملم ةياور يفو . هللإ لوسر ادمحم نآأ دهشأر « هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ -

 . هلوسرو
 ١ .". رمع دهشتك هتيقبو ... تابيطلاو « تاولضلاو « هلل تايحتلا': وهف دوعسم نبا دهشت امأو

 ..رمع ٍدهشتك هتيقبو.. . . هلل تاولضلا «٠ تابيطلا ٠ هلل تايحتلا وهف يرعشالا ىسوم يبأ دهشت امأو

 لوألا اسآ 6 هللا لوسي نع ةيورم اهلك ىسوم يبآو ؛ دوعسم نباو «نسابع نبا تادهشت نإ اذه

 . دواد وأ ىورو يئاسنلا ءاورسف ثلاثلا امآو « ملسمو يراخبلا ناخيشلا هاورق يناثلا امآو ؛ ملسم هاور دقف

 ١ 1ع ذأ: 35 يبنلا نع بنج نب ةرمسو ءرباجو  رمع نبا ةياور نم هوحن
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 404/6ع]. "كلذ بوجو مدع ىلع نورخأدتملاو نومدقتملا عمجأ دقو
 « يربطلا نع) 588. 786/1؟ن (ضعتبلا نع) ١9/1١١ف 41/7١ ش هحححك

 . [(يوونلاو . يواحطلاو
 ريخألا دهشتلا دعب ءاعدلا - 5

 نأ هل نكلو « عامجإلاب بجيال مالسلا لبقو « ريخألا دهشتلا دعب ءاعدلا

 . [ (ضعبلا نع) 780/7ن 404/؟ع 41/؟شآ] . هيلع قفتم اذهو « وعدي
 ريخألا دهشتلا دعب ةذاعتسالا -
 ميهللا : يهو مالسلا لبقو «٠ ريخألا دهشتلا نم غارفلا دعي ةداعتسالا نإ

 كلب ذوسعأو ل لاجدلا .جيسملا ةنتف نم كب ذوعأو ءربقلا باذع نم كب ذوعأ ينإ

 بجتالا مئاماو مرشملا نم كب ذوعأ ينإ مهلا ٠ تام لاو ايحْلا ةنتف نم
 قفطان (ضعبلا نع ) ؟ه0/؟ف]. ةبودنم يهافنإو' ع

 . [(ضعبلا نع
 ةالصلا يف مالسلا مكح -

 . نيميلا نع'ةدحاو ةميلست الإ ةالصلا يف بجتال هنأ ىلع اوعمجأ

 ء حلاص نب نسحلا لاقو . عامجإلاب ةئسف « لامشلا نع ةيناثلا ةميلستلا امأ
 . عامجإلل فلام ذاش اذهو , اهبوجوب دمحأ نع ةيارورو « ةيكلاملاو ٠ ةيرهاظلاو

 ةميلست ىلع رصتقا نم ةالص ةحص ىلع ء ءاملعلا عمجأ دقف « هيلعو
 ؟هام]. اهلحم ريغ يف ةميلست ةدايزب دسفتال ةالصلا نأ ىلعو . ةدحاو .
 نسبا نمع) 455/8ع (رذنملا نبا نع) 11/1١ ي ه1 5/:114ش ال١١

 . [(يوونلاو ,رذنملا نبا نع) ؟98/5ن (رذنملا

 , ةباحصلا نم ةعامج ىلإ بسن دق بوجولاب لوقلا نال , ةملطابلا ىواعدلا نم عامجإلا ىوعد 0
 « دمحاو . يعفاشلاو , مساقلاو . يداهلاو ءرقايلا رفعج وبآو ٠ يظرقلا بعك نب دمحنو ؛ يبعشلاو «ديز نب رباجو « دوعسم نباو هللا دبع هنباو ءرمع مهو , ءاهقفلاو ٠ تيبلا لآو ؛ نيعباتلاو
 . [145788/1نإ . يبرعلا نب ركب وبآ هراتخا دقو «زاوملا نياو « قاحسإو

 دهشتلا دعب اهبوجوب مزح نبا طرفآو رهاظلا لهآ ضعبو ٠ سواط ةذاعت مالا بوجوب لاق دقف ء رظن هيف"

 م1570 ؟ه3/5ف] . لوآلا
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 ةالصلا يف'مالسلا ةيفيك - 5

 اهُدمي الو « مالّسسلا ةظفل ٍجِرْدُي نأ ُبَحَتْسي هنأ يف ء ءاملغلا نيب فالخال

 دليليفإ ""قافتالاب #4 يبنلا ىلع مالسلاب ديقتيال مالسلا نإو . ادم
 . [(سانلا ديس نبا نع) فدلوع ١؟١9/1ف ؟ةا//1ت

 ' مالسلا عضوم - 6

 .:دهشتلا هيف يذلا سولجلا رخآ يف الإ نوكيال مالسلا نأ ىلع عامجإلا نإ

 ءاملعلا عمج أ هيلعو ءاهدسفي هنإف « ةالصلا مامت لبق ًادمع مالسلا امأ

 . [ممكالكل ١53م]

 ةالصلا دعب فارصنالا - 5

 : ءاش نإ ءءاش هيبناج يأ ىلع يلصملا فرصني نأ ملعلا' لهأ دنع لمعلا
 '1 7 ٠ [١/4057ت] 5 يبنلا نع نارمألا حص دقو « هراسي. نع ءاش نإو « هنيمب نع

 ةالصلا يف ءاعدلا -

(14174) 

 ةالصلا ناكرأ بيترت - 07

 ْ ش . هيلع عمجم بجاو ةالصلا ناكرأ بيترت نإ

 , ناكم عكرلا وأ ءدوعقلا ناكم مايقلا وأ « مايقلا ناكم ذوعقلا لعج نمف
 . فالخ الب هثزجيال كلذ نإف دوجسلا

 ا هنإف «ًادجاسوأ «ًاسلاج مامإلا دجو نم نأ ىلع عامجإلا حص دق هنأ الإ

 : ٠ [1 7400 185/1ب 5442 5١7م 7١ /؟سش] . ةالصلا رخآ وهو كلذب أدبي

 : ةالصلاب ءاميإلا - 74

 ' عاجطضا وأ ء سولج نم ءرملا ةقط بسح ىَدّؤُت ةالصلا نأ ىلع اوقفتا
 . : [؟هرم] . هنكمأ امفيك « ءامإب

 نم للحتلا مالس دنع يلصملل بحتسي هنآب ةيكلاملا نم ةعامج مزج دقف . رظن قافتالا لقن يف ”
 . [178/11فإ . مكيلع مالسلا « هتاكربو هللا ةمحرو يبنلا اهيآ كيلع مالسلا : لوقي نآ ةالصلا
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 متت مل يتلا ةالصلا - 848

 نم دحأ لك لوق يف اهلك لطاب يهف . متت ملو . لمكت مل ةالص لك
 . مالسإلا لهأ

 لطبت ال اهنإف ءاهنم نم مالسلا دعب ةالصلا عطق ىون نم نإف « هيلعو

 . ممل عالة ك3 عامجإلاب

 ةالصلا عطق يف ةرافكلا -

 افقي هتالص عطق دّمعَتْلا ىلع ةزافكال هنأ ىلع اوعمجأ

 ةالصلا يف ةدايزلا - 0١

 . ًاعامجإ ةالصلا لطبت ًادمع نكر وأ . ةعكر ةدايز نإ
 ريغ نم لق نإو« ًائيش ًادماع هتالص يف داز نم نأ ىلع اوعمجأ دقو

 . |0067 ١/791ح] . هتالص تدسف « حابملا ركذلا

 ةالصلا ضعب نايسن - 7

 اهنأل . ملعي فالتخا الب زئاج ةالصلا مامتإ نإف ءرثكأف ٠ ةعكر يسن نم

 . فالخ الب هيلع ةبجاو

 ةيقب ىلص ء ركذ مث . عوطتلا يف لخخد ىتح ةضيرفلا نم ةعكر يسن نمو
 هل ملعي الو . سنأ لعف اذهو .« سلاج وهو « نيتدجس دجس مث . ةضيرفلا ةالص
 . ةباحصلا نم فلاخم

 « هيضقي هنإف « يلصملا هيسنف « ةالصلا نم ًانكر ناك ام نأ ىلع اوقفتاو
 .[1837/1ب عالم ١1/؟ي] . هب نايتإلا الإ ءىزجي الو

 تاعكرلا ددع يف كشلا -

 « ًالثم نيتعكر ىلصأ تاعكرلا ددع يف كش نم نأ ىلع ءاملعلا عمجأ
 هنأل .لقألا ىلع ينبيو ؛ لطبتال هتالص نإف « ءيش هل حجرتي ملو ؛ رثكأ وأ
 . [(يوونلا نع) ١6 6/8ن م1/17> 75/78 ش ه؟852] . نيقيلا

 - م



 ةالصلا يف صقنلاو ازا هسا دوجس -

 1 (دقح)

 1 1 ةالصلا يف رصبلا عضو -65

 1 ىسلعو هيدي نيبام ىلع هرصقو « هرظن يلصملا بيرقت ىنلع ءاملعلا عمجأ
 : ١ يهلي امع رصبلا ضغ

 . عيمجلا دنع زوجيال كلذ نإف «٠ ةالصلا نع هلغشيام ىلإ هفرص نإف

 هل تسد عامجإلاب هوركم ءامسلا ىلإ رصبلا عفر نإو
 . [(لاطب نبا نع) 186/5فاا/؟/؟ش 'نزقفلا

 :ةالضلا يف عوشخلا - 6

 . عامجإلاب بحتسم وه امنإو « بنجاوب سيل ةالصلا يف عوشخلا نإ
 . [(يوونلا نع ) 180/5ف را ع]

 ةالصلا ف لاغشنا - 375

 لق لاغتشاو ءركف اهيف لصح نإو ةالصلا ةحص ىلع عامجإلا نإ
 0[ -515/5ش (يواحطلا نع) 545/١ ؟ةرم /4ع. ”اهريغب

 ماعطلا روضحب ةالصلا - 73017

 . هتالص لمكأف « ماعط ة ةرضحب ىلص نم ةالص ةحص ىلع اوعمجأ
 . [(ربلا دبع نبا نع) ه١45/1ي مكميك]

 رعشلا 'فوفُكَم ةالص ا - 8

 هنأو « فوفكم وأ ضو رعشلاو « ةالصلا نع يهنلا ىلع ء ءاملعلا قفتا
 ه1 ٍْ . ًاهيزنت هوركم

 ةحيخص هتالصو ؛ ةهاركلا بكترا دقف ,:كلذك وهو ىلص نإف
 (يربطلا نع) 70/4ع] , ةداعإلا هيلع: يرصبلا نسحلا لانقو . عامجإلاب

 ءادماسح نب هللا دبع يبأرايتخا نالطبلاو ؛ فورعم عازن هيفف» بلغلا يه تناك اذإ : ةيميت نبا لاق ''
 : : '. [789] . يتازغلا دماح يبآو

 -5ه58-



 708/7؟ن (ضايع نع) 776/7ف 9/7ي (يربطلا نع) 17١6/7 ش ة7/9؟9ت

 1 . رجح نبا نع)
 - لعتلاب ةالصلا 74

 . 1١ -١١5[ 8/7ت] ةزئاج لاعنلاب ةالصلا نأ ملعلا لهأ دنع لمعلا

 يلصملا يدي نيب رورملا-

 ريغ ىلإ ىلصو هدحو ناك اذإ « يلصملا يدي نيب رورملا ةيهارك ىلع اوقفتا

 يوتسي ؛ هترتس نيبو , يلصملا يدي نيب راملا لخدي نأ كلذ نم دشأو « ةرتس '
 . مثآ كلذ لعاف نإو , درفنملاو , مامإلا كلذ لك يف .

 هتالص نإف « ناويح وأ ناسنإ اهنيبو هنيب ٌرمَق « ةرتس ىلإ ىلص نمو
 « ةأرملا رورمب لطبت : لاقف يرصبلا نسحلا الإ ء ملعلا لهأ لوق يف لطبتال
 بلكلا رورمب لطبت : قاحسإو « دمحأ لاقو . دوسألا بلكلاو ءرامحلاو

 مقام 3404 - م3 4 /اط ؟9/5تا١ هرمز. "”دوسسألا
 . [(دماح يبأ نع) 71/7ع 174/١ ب

 يلصملا يدي نيب راملا عفد - 31

 ىلإ ًايلصم ؛ درفنملا وأ « مامإلا ناك اذإ هنأ يف ءاملعلا نيب فالخال

 . هترتس ءارو نم رمي نم عفدي نأ هيلع سيلف « ةرتس

 . "ءاهقفلا لوق يف بجاو ريغ هعفد نإف ؛ هيدي نيب رم نم امأو

 ريثك لمعب موقي وأ . هعفديل هيدي نيب راملا ىلإ يشمي نأ هلزوجي الو
 . عامجإلاب هفقوم نم هعفدي انإو « هتعفادملا

 ًائيش الإ  ًايناث ًارورم ريصي الثل « هيدي نيب رم نم دريال هنأ ىلع اوقفتاو
 . هدري هنأ فلسلا ضعب نع يور '

 يتلا ةحيحصلا ثيداحآلا يف دراولا عطقلاب دارملا نإ : ءاهقفلا نم نوققحم او , يباطخلاو ٠ يعفاشلا لاق )0

 . [595/9ع] . ةالصلا دسفت هذه نأ ال ,ركذلاو عوشخلا نع عطقلا وه ءالؤه اهب جتحا
 - ؟77/ف[. مهفالخب دتعي ملوأءمهمالك عجاري مل يوونلا نآكف . رهاظلا لهآ هبوخوب حرص دق

 . [(رجح نبا نع) 8/8ن 457

(0 
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 الو « حالسلاب هيدي نيب رم نم ةلتاقم همزليال يلصملا نأ ىلع اوعمجأ دقو
 . ءاملعلا قافتاب يلصملا ىلع صاصق الف كله نإف . "هكاله ىلإ يدؤي ام

 ىللصو طاشحا لب ؛ هتالص يف طرفي مل نمل هلك اذه نأ ىلع اوقفتا دقو
 8415 - 8418 - 8409/ك] . هيدي نيب رورملا نمأي ناكم يف وأ « ةرتس ىلإ
 «لاطب نباو« يبطرقلا نع) ؛5؟ -(١/57ف (ضايع نع) 6١1؟/8ش

 . ٠ [(يووتلاو « يبطرقلاو . لاطب نباو ٠ ضايع نع) ”/5ن 817/١” (يوونلاو
 ةالصلا نم تسيل يتلا لاعفألا - 77

 « ةالصلا لاعفأ نم تسيل ىتلا ةَحاَبلا لاعفألا كرت ىلع نوملسملا قفتا
 . كلذ يف اوفلتخا مهنإف ؛ ةالصلا يف ةيحلاو . برقعلا لتق الإ

 . ةالصلا يف فيفخلا لعفلا زاوج ىلع اوقفتاو

 3 عضولاو لمحلاوا ءادرلا ةيوستو « لعنلا علخو ءراملا عفد نإف « هيلعو

 فالخ الب ةالصلا يف هنع ىفعي كلذ لك « هريغ وأ . مالسلاب ةراشإلاو
 . كلذ يف

 ىلع اوقفتا دقف  ةالصلا يف هب رمؤي مل امب «ريثكلا وأ ؛ ؛ ليوطلا لمعلا امأ
 5/1١1ب] . ةالص يف هنأب ركاذ وهو . يلصملا هذمعت اذإ . ةالصلل دسفم هنأ
 . |1545 584 - ؟مال/اح ولالا - ةقالا - 4156 - م4115 ”1١م ؟الرم

 مولا كوكا

 ةالصلا يف قاصبلا - 3“

 .ادلب نبا نع) 55/7ف] . ةالصلا يف قاصنلا زاوج ىلع اوقفتا

 ةالصلا يفأْثّبَعلا - (رركم) 77

 بعللابك ءاهعوشخب بهذيو . اهنع لغشي امو . ةالصلا يف ثَبَعلا
 | .5/١11ي 00112. هنع يهنلا ىلع عمتجم رمأ  هوحنو  ىصخلاب

 ةلئاقللاب اولا : لاقو ؛ كلذ يبرعلا نبا دعبتساو . ةقيقح هلتاقي نأ هل نآ ةيعفاشلا نم ةعامج قلطا (”
 .[1تة1/1ف ةعنادملا
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 ةالصلا يف تافتلالا - 5
 8/5ي 187/9ف] . عامجإلاب هوركم ةجاح ريغل ةالصلا يف تافتْالا

 .[مهكاش قفل

 ةالصلا يف حسملا - 6

 مل اذإ ةالصلا يف هريغو ىصحلا حسم ةهارك ىلع ءاسلملا تننا

 رذع نكي
 *1/4ع]. ملعلا لهأ دنع لمعلا هيلعو ؛ زئاجف ؛ ةدحاو ةرم حسملا امأو

 . [(يوونلا نع) 765/9ن (يوونلا نع) 71/9ف 7/7١7ش 5/١1ي ىا//5تا

 اهتعقرفو عباصألا كيبشت -

 لهأ نيب ملعي فالتخا الب هوركم ةالصلا يف اهكيبشتو « عباصألا قرف
 . [1/1يإ ملعلا

 ةالصلا يف يشملا - "7

 يف جرفلا ىلإ الإ ءزوجيال ةالصلا يف يشملا نأ ىلع ءاهقفلا عمجأ

 . [187/1- 54/95لف 8455ك] . اهلطبي وهو « هنود عكر نمل فصلا

 ةالصلا يف برشلاو لكألا - م8

 «ءهلك كلذ دمعت ناك اذإ ةالصلا ضقني برشلاو لكألا نأ ىلع اوقفتا

 5؟/6ع (رذنملا نبا نع) 08/15ي ؟هام ؟الرم] . ةالص يف هنأ ركاذ وهو

 . [١/180ج (رذنملا نبا نع)

 ةالصلا يف كحضلا - 4

 نم نأ يبعشلا نع يورام الإ ,عامجإلاب ةالصلا لطبي كحضلا نإ

 ١/4/١ب 585م 18 ؟الرم ؟4١6.1ام]. هيلع ءيشال ةالصلا يف كحض
 . [(رذنملا نبا نع) 55/7ف (رذنملا نبا نع) 4/١7ع (رذنملا نبا نع) 45/7ي

 هنالعفي رمع نباو ؛ دوعسم نبا ناكو . هلعفي ناكو اساب هب ري مل اكلام نإف . رظن قافتالا ةياكح' يف ؟'
 نيعباتلا نمو ء ةفيذحو : ةريره وبآو ءرذ وبآ ةنحاو ةرم ةالصلا يف هيف صخر نمو . ةالصلا يف

 1 . [5537/5ن 21/9ف] . حلاص وبآو « يعخنلا ميهاربإ

 - 5؟الؤ-



 : ةالضلا يف مالكلا 0

 هنأ“ ملعي يلصملا ناك اذإ « ًادمع ةالصلا يف مالكلا نأ ىلع نوملسملا عمجأ
 : ئعازوألا لاقو . ةالصلا دسفي « هتالص حالصإ يف كلذ نكي ملو« ةالص ىف

 ٠ . ملكت نإو . ينبي هنأ يبعشلا نع يورو . اهيلَع ىضمو « هتالص كلذب

 مل« متت مل يهو تمت دق هتالص نأ نظي وهو . مالسلا دعب ملكت نم امأو

 نسبا لوقو.« ةورعو« هللا دبع هينباو « ريبزلا لعف وهو . اهمتي امنإو هتالص لطبت

 كورلا 4049 -1741/ك] . هفالخ مهرصع يف مهريغ نع ملعي الو « سابع
 ننبا نع)) 1/4ع١/9١1ب ؟الرم (رذنملا نبا نع) 4٠١ 50/1 ؟ءام 9
 54/١ (رببلا دبع نسبا نع) 08/8 2108/5ف ١4/8 ش (هريتغو رذنملا
 0 . .[(رذنملا نبا نع) 562/1ن

 ةراختسالا ةالص

 ةراختتسالا ةالص مكح - 1

 . [77/؟ن] . ملعي فالخ الب ةعورشم ةراختسالا ةالص

500 

 ةراختسالا ةالص بقع ءاعدلا

 .. [/9/نإ ؛ "ةراختسالا ةالص بيقع ءاعدلا' يف فالخ ملعيال

 رونمأآلا يف ةراختسالا انملعي 6 هللا لوسر ناك : لاق هنع هللا يضر يراصنالا هللا دبع نب رباج نع
 مث « ةضيزفلا ريغ نم نيتعكر عكريلف ؛ رمأ مكدحا مه اذإ : لوقي.. نإرقلا نم ةروسلا انملعت امك ءاهلك
 «٠ ردقت كنإف ؛ ميظعلا كلضف نم كلآسأو ؛.كتردقب كردقتسأو كملغب كريختسأ ينإ مهللا : لقيل
 ؛يبف يلريخ رمالا اذه نأ ملعت تنك نإ مهللا . بويغلا مالع تنآو  ملعا:الو « ملعتو ء ردقأ الو
 يل كرابأ مث « يل هرسيو ؛ يل دردقاف  هلجاو ؛ يترمأ لجاع يف لاق وأ  يرمأ ةبقاعو , يشاعمو « ينيد
 لجاع يف لاق وأ :يرمأ ةبقاعو , يشاعمو , يسنيد يف يلرش رمآلا اذه نأ ملعت تنك, نإو . هيف
 يمسيو هب ينضر مث « ناك ثيح ريخلا يل ردقاو , هنع ينفرصاو ينع هفرصاف  هلجاو ٠ يرمأ
 : . [9/١/9نإ . املسم الإ ةعامجا هاور . ةتجاح
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 ءاقستسالا ةالص ْ

 ءاعدلاو ءاقستسالل جورفملا - 140

 ءدلبلا جراخخ ىلإ هجوتلاو . ءاسقتسالا ىلإ جورخلا نأ ىلع ءاملعلا عمجأ

 هنأ ةفينح يبأ نعو . ةنس رطملا لوزن يف هيلإ عرضتلاو « ىلاعت هللا ىلإ ءاعدلاو .
 . جورخلا بحتسيال

 جورخخ يف اوصخرو . ءاقستسالا ىلإ تاباشلا جورخ مهلك هرك دقو
 نبا نع) ؟96 - 594/5ف 9951-9977 ١500/1ت ا 1١7//١بإ . زئاجعلا

 . [(ربلا دبع
 ءاقستسالا ةالص مكح -7844

 فلسلا نم ءاملعلا رئاس لوق يف ةنسو « ةعورشم ءاسقتسالا ةالص

 ءاقستسالل نَسْنال : ةفينح وبأ لاقو . مهدعب نمف نيعباتلاو ةياحصلا , فلخلاو
 . كرتلاو لعفلا نيب رييختلا هنع ىكحو . ةالص الب ءاعدلاب ىقستسي لب « ةالص

 . [(يوونلا نع) هر كن 594/7ف هل 1ي و174 - 997 4/١ش]

 ش 771

 ءاقستسالا ةالص تقو - 6

 ىلصتال اهنأ ريغ , نّيعم تقو ءاقستسالا ةالصل سيل هنأ ىلع عامجإلا
 (ةمادق نبا نع) ؛00/75ف ه5/7يّ] . "ةالصلا اهيف هركت يتلا تاقوألا يف

 . [(ةمادق نبا نع) ؟/4ن

 ءاقستسالل ةماقإلاو ناذألا - 75

 7/4١٠ش] . ءاقستسالا ةالصل ةماقإ الو  ناذأال هنأ ىلع اوعمجأ

 . [(لاطب نبا نع) 7/5١5ف ؟هو/؟ي

 نب دمحم نب ركب ابآ الإ « ءاملعلا ةعامج دنع ديعلا ىلإ سانلا جورخ تقو ءاقستسالا ىلإ جورخملا ”
 . [1455ك] . سمشلا لاوز دنع اهيلإ جورخلا : لاق هنإف ء مزح نب ورمع

 م



 ءاقستسالا ةالص ةيفيك - <71

 2 ةءارقلاب امهيف رهجلا بحتسي ناتعكر ءأ ءاسقتسالا ةالص نأ ىلع عامجإلا
 لمعلا اذه ىلعو . ةلبقلا لبقتسم يقستسي دو هيدلي عقريو « هءادر يلصملا لوحيو
 نك تن ا 0 دكا حدد - وو ع] ملعلا لهأدنع
 يؤونلاو لاطب نبا نع) ٠ ه/؟ن (لاطب نبا نع) ؛ 17 ا 5ف هاا ي
 ش . [(رجح نباو

 (؟؟ هوز

 1 ءاقستسالل ةيطخلاو ةعامجلا
 . ةقينح أ لإ خلا عستجإلاءاقستسالا يئس أ ىلع مح

 . [1ودكتك ؟هح/اي 957/8 ع] . ءاملعلا لا رئاس لوقو « ةنسلا فالخ وه

 | دجسملا ةيحت ةالص

 دجسم :ر

 دجسملا ةيحت مكح - 648

 «دواد نع يكحانم الإ . نيملسملا عامجإب ةّبحَبْسم نس دجسملا ةيحت نإ

 ش . اهبوجو نم هباحصأو
 ريغ نم دجسللا ىلإ لخادلا سلجي نأ هركي هنأ ىلع ءاملعلا عمجأ دقو

 ب مالام - مالا ه44/7ع 918/5 ش] رذع الي دجسملا ةيحت يلصي نأ
 : . [(يوونلا نع) "8/8ن
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 1 دجسملا ةيحت تاعكر -

 . [418/6شأ . نيملسملا عامجإب ناتعكر دجسملا ةيحت

 دجسملا ةيحت طقست ىتم - 0١

 . دجسملا ةيحت هنع طقست ةعمجلا ةالص يف مامإلا نأ ىلع اوقفتا - ١

 دالك



 ثيحب ةعمجلا ةبطخ رمخاوأ يف دجسملا ىلإ يلصملا لوخد ناك اذإ -

 . قافتالاب كرتت اهنإف ء دجسملا ةيحت نع تقولا قاض

 ةيحت نإف « ةالصلا يف مامإلاو « دجسملا لحخد نم نأ ىلع اوقفتا - *

 . [158/8ن (ضعبلا نع) 7717/7ف]إ . هنع طقست دجسملا

 ةعمجلا ةبطخ ءانثأ يف دجسملا ةيحت - "17

 وهو ؛ نيتعكر لصيلف , ةعمجلا ةبطخخ بطخي مامإلاو  دجسملا لعد نم
 هيلع الو ء مهنم فلاخم هل فرعيال « ةباحصلا ةرضحب يردخلا ديعس يبأ لعف

 1 . [081م]. ”ركتم

 دجسملاريغل ةيحتلا - 388 ش

 . [55/5فإ . قافتالاب دجسملا ريغل عرشتال دجسملا ةيحت ةالص

 حيوارتلا ةالص

 حيوارتلا مكح - 730

 ةبجاو ريغو « ةّبَحَتسُم ةْئس حيوارتلا ةالص نأ ىلع ةمآلا تعمجأ

 . [(يوونلا نع) ه0/8ن ها عا ١ ب ؟رم 310/4 23171 /8شش]

 م١

 حيوارتلا تاعكر - "هه

 يف هيلع ةباحصلا عمجأو ء رمع لعف وهو « ةعكر نورشع حيوارتلا ةالص
 : |1189 - ةكمم/خ 7/1١7ب 19/7 ي] ١ هرصع

 ةعامج حيوارتلا ءادأ - ؟8ه+ '

 . ةباحصلا عامجإب دارفنالا نم لضفأ ةعامج يف حيوارتلا ةالص ءادأ نإ

 . [(يزورملا قاحسإ يبأو جيرس نبا نع) 575/8ع160/7ي]

 هللا دبع كلذ ركني ملف « عكري ملو ؛ سلجف « بطخي ريبزلا ني هللا ديعو : ءاج ناوفص نب هللا دبع ©" .
 . [١1/٠57ط] . نيعباتلاو « ةباحصلا نم هترضحب ناك نم الو « ريبزلا نب

 -كلله-



 .عوطتلا ةالص

 عوطتلا ةالص مكح - 610

 . عامجإلاب زئاج هكرتو , عوطتلا ءادأ نإ
 ةلسو رتولاك « ةلمجلاب ةرركذملا نّنّسلا كرات نأ ئلع اوقفتا مهنأ الإ

 ع: ١/4ط اذن ها" رهاظلا لهأ كلذ ينف فلاخو . قسفم مثأ .رجفلا
 1 ا . [اده/اب

009 ْ 

 ضرفلا لألب عوطتلا ءادأ -
 . عامجإلاب ةضيرفلا عفشتأل عوطتلا ةالص نإ

 نيضعكر ىلصف ىلصف , حبصلا ةالص هِيلَع نم نأ ىلع اوعمجأ مهنإف « هيلعو .
 . ضضرفلا نع هئزجيال كلذ نأ ًاعوطت ًاعبرأ ىلصف « ءرهظلا هيلع وأ « ًاعوطت
 . [مكك ءك؟44]

 .. عوطتلل ةضيرفلا طق
)5١4( 

 عوطتلل ةراهطلا - "هو

 ةالصك ؛ ( عوطتلا 5 ةالص نأ ىلع نيملسملا نم ةبطاق نضرألا لهأ عمجأ
 . ديالو « لسسغ وأ ؛ مميت وأ « ءوضو نم ةراسهشتب الإ ءىزجت ال . ةضيرفلا
 .ممكاادام]

  - 33٠"عوطتلا تقو '

 :رجفلا علط نيب نكي ملام نمسح: ةالصلاب عوطتلا نأ ىلع اوعمجأ
 ش . رجفلا ةنش ريغب سمشلا ضاضيباو

 . "عامجإلاب هوركم روكذملا تقولا يف عوطتلا نإو

 لابالا «يرصبلا نسحلا لاقو روهشم هيف فالخلا نإف . بيع كلذ ةهاركلا ىلع عامجإلا ىوعد ''
 / .|(رجح نبا نع) ة1/نإ ليللا ةالص هتتاق نم هلعفي نأ ىري كلام ناكو . هب

 مس 15



 ىلصي نأ زئاج ريغ اهلك عوطتلا ةالص نأ يف نيملسملا نيب فالخ الو

 . اهبورغ دنع الو . سمشلا عولط دنع اهنم ءيش
 ٠ ؛رم] . راهنلا عوطت نم لضقأ ليللا عوطت نأ ىلع ءاملعلا قفتا دقو « اذه

 . [51١؟/هش (يذمرتلا نع) 91/5ن 55/5١ت 7١٠هك

 ةعمجلا تقو يف عوطتلا -

 (71:48-1154- ؟8"خهز - ؟6ه0)

 ةماقإلاو ناذألا نيب عوطتلا - 0

 . برغملا يف الإ ةماقإلاو ناذألا نيب عوطتلا زاوج يف ءاملعلا نيب فالخال

 .[ة4/فإ

 (همك)

 ةفلدزملاب ءاشعلاو برغملا نيب عوطتلا - '

)0018 ْ 
 رفسلا يف عوطتلا - 7

 7//7817ش] . رفسلا يف ةقلطملا لفاونلا بابحتسا ىلع ءاملعلا قفتا

 . [(يوونلا نع) 9/8١7ن 81١

 تيبلاو . دجسملا يف عوطتلا - 7”

 . ءاش نمل دجسملا يف عوطتلاب سأب ال هنأ ءاملعلا هيلع يذلا

 . باوشلا ةهج نم لضفأ تيبلا يف عوطتلا نأ ىلع نوعمجم مهنأ الإ
 . [(هريغو يوونلا نع) ه8/8ف ه4 ١ /7عم479ك] :

 عوطتلل ناذألا - .

 (مم)
 عوطتلل ةماقإلا -

 (هه)

30 



 عوطتلا يف ةلبقلا لابقتسا -

 ةلبقلا لابقتسا : ر

 ًادعاق عوطتلا -

 . ءاملعلا عامجإب ةزئاج مايقلا ىلع ةردقلا عم ًادعاق عوطتلا ةالص نإ

 نبم ةعكرلا ضعيبو , مايق نم اهضعبو « دوعق نم ةالصلا ضعب لعف نإو
 عامجإ هيلعو , ماق مث . دعق مأ , دعق مث ماقأ ءاوس زئاج ء مايق نم اهضعبو , دوعق
 - 441 2 1440 - 489/8ش]. فالخ الب مئاقلا رجأ' فصن هل نأ الإ ءاملعلا
 4م من نال ل 741 /7ع 107/7١1ي اذا اكن ص اكو ك 47

 . [(يووتلا نع

 ' ًانكتم عوطتلا - 356

 نبا نع يكح ام الإ «قافتالاب عوطتلا يف زئاج اضعلا ىلع ءاكتالا
 : 104 "ع هردقب هرجأ نم صقني هنأ دهاجم نعو . هتهارك نم نيرسيس
 ْ . [(ضايع نع)

 ءاجيإلابو , ًاعجطضم عوطتلا -

 عوطتلا ءادأ يف هل صخري ال مايقلا ىلع رداقلا نأ ىلع ء ءاملعلا عمجأ
 : [(يباطخلاو « لاطب نبا نع )41/ن].' "ءايإ الو ًاعجطضم

 ةلحارلا ىلع عوطتلا -

 ٍْ (؟ةمكر

 ْ ْ عوطتلا يف ةءارقلاب رهجلا - ؟8517

 !. ١ ةءارقلا ٌرسأ ءاش نمو ء رهج ءاش نم عوطتلا يف نأ ىلع اوقفتا

 هجوأ ةثالث ةيكلامل دنعو . كلذ ةحص امهنم حصآلا نيهجو ةيعفاشلا بهذم يف نإف . دودرم اذه '')
 . هزاوج يرصبلا نسحلا نعو . ضيرملاو . حيحصلل رارطضالاو رايتخالا يف اقلطم زاوجلا امهدحأ
  [(يقارعلا نع) 88/؟نإ ؟قافتالا ثيدحلاو ميدقلا ف ثالخلا اذه عم ىعلي .فيكف



 « ةءارقلاب هيف رهجي , ديعلا ةالصك . ةصوصخم مايأ يف ىلصي ام نإو
 ؟؟رم] . سانلا نيب هيف فالتخاال اذهو ءارس ىلصي اهريغ يف ىلصيامو

 . | /ا١ط

 ةفضكف)

 عوطتلا نم جورخلا - 4

 . فالخ الب ةدحاو ةميلستب يلصملا اهنم جرخي عوطتلا ةالص نإ

 . [1445/1ي]

 عوطتلا عطق -

 . ءاضق هيلع سيلف عوطتلا ةالص نم جرخ نم نأ ىلع اوعمجأ

 .[م1/1ب

 عوطتلا ءاضق -

 تئاوفلا ءاضق :َر

 رجفلا ةنس -

 (؟499)

 ديعلا ةالص ةنس -

 (؟هك1)

 مارحإلا ةنس -

 (مح)
 فاوطلا ةنس ةالص -

 (؟م00)

 ةعامجلا ةالص

 ةالصلا ةمامإ :َر

 - 5ا4-



 ةعامجلا ةالص مكح - فريف

 .نيملسل عاسمجإب ةبوتكملا تاولصلا يف اهب رومأم ؛ ةعامجلا ةالص نإ
 . [؟١98/1 1 ؟هرا"ش مت/كع]

 'ةعامجلا ةالص باوث -
 (ا8

 ةعامجلا نع لغاشتلا -
 ١ لفتشا وأ: مامإلا عم لوخدلا كرتف ؛ ةالصلا تميقأف « ًارضاح ناك نم

 ّْ «ىلاعت هلل صاعوهف؛ عوطتلا ءادتباب وأ ء ىلاعت هللا ركذب وأ « نآرقلا ةءارقب
 ْ اا 8٠م]. مالسإلا لهأ نم نينثا نيب فالتخا الب ةالصلاب بعالتم
 ةعامجلا نع فلختملا ةالص - فضفن

 يور هنأالإ عامجإلاب هيلع بهجتال ةالصلا ةداعإ نإف“« هذحو ىلص نم
 :.اولاق مهنأ يرعشألا ىسوم وبأو ؛ دوعسم نبا مهنم ةباحصلا نم ةعامج نع
 هبل ةالصص الف ؛رذسع ريغ نم ةعامجا نع فلختف «ءادنلا عممس نم

 .[87/5١ي]

 ةعامجلا نع فلختلا ةبوقع -

 مملوك

 ءاشنلا قح يف ةعامجلا - 807

 . فالخ الب ًاضرف نهمزليال ةعامج يف ةبوتكملا ةالنصلا ءاسنلا دوهش

 «تاونلصلا نم تاعامجلا تاّنسملا دوهشب ملعلا لمهأ دنع سأب .الو
 1 للمحل لحم ككالم] باوشلل كلذ نوهركيو

 (مكهت)

 ؛ رذعلاب ةعامجلا كرت - 5

 56 ؛«/هإا نيملسسملا عامجإب رذعلاب طقسي ةغامجلا روضح نإ
 .[ا؟ةهركذ

 تم.



 ةعامجلا كرتل حيبملا رذعلا - اله
 دجسملا يف ةعامجلا نع فلختلا يف رذع , فوخلاو « ضرملا نإ - ١

 . فالخ الب

 . "عامجإلاب كلذك راذعأ « حيرلاو , نيطلاو ؛ رطملاو  دربسلا نإو -

 نبا نع) 10/5ف 171/7ت (رذنملا نبا نع) ه43/1ي :44]

 . |(لاطب نبا نع) ١65 - ١هه//ن (لاطب

 ةعامجلا كرتب رذعلا نيح نذؤملا هلوقيام - 78م

 وهو . لاحرلا يف اوّلص الأ : لوقي نأ نذؤملا رمؤي رذعل ةعامجلا.كرت ني

 الو « ةباحصلا ةرضحب « ةملس ني نمحرلا دبعو « سابع نباو ء رمع نبا لوق
 . [485م] . فلاخم مهل فرعي

 ةعامج يف ةبوتكملا ةالصلا ءادأ -

 مو

 ةعامج ءاضقلا ةالص - 7/7

 الإ  ةعامج ةتئافلا ةضيرفلا ةالص زاوج يف ءاملعلا نيب فالخال

 حص نإ  ثيللا نع لوقنملا اذهو . كلذ عنم نم دعس نب ثيللا نع يكحام

 . هلبق نم عامجإ « ةحيحصلا ثيداحألاب دودرم  هنع.

 ٌرَسأ « ليلب اهاضقف « راهن ًةالص تناكو « ةعامج يف ةالصلا ىضق نإو :

 (ضايع نع) 88/4] . ملعي فالخ الب راهنب اهاضق ول امك « اهيف ةءارقلاب
 . [؛ةهرا يالا /؟ش

 ةعامج يف حيوارتلا ءادأ -

 (؟ هكر

 ةعامج ةعمجلا ءادأ -

(54) 

 . [167- 9١هر*ن 40/؟ف] . طقف ليللا يف رذع حيرلا نأ ةيعفاشلا دنع فورعملا نكل ('

 -5ع8-



 : ةعامج يف ةزانجلا ةالص -

 (؟ 4(

 ةعامج يف نيديعلا ةالص -

 (؟هامى)

 ةعامج يف فوسكلا ةالص -

 (؟ه59)

 ةعامجلا لقأ -

 'امهل لضع امهنأ ىلعو« مومأمو « مامإ ةعامجلا لقأ ن نأ أ ىلع عامجإلا

 ْ يبأ نع) 4/1: ةجرد نور شعو عيسوأ  سمخ يه ىتلا ةعامجا ةليضف

 : / ٠ [577/8 ن1 5//47ي (هريغو . دماح

 ةعامجلا ةالصل ناذألا - ”9/

 | ناذألا ل اهتنس نم نأ ءاهتقول ةعامج يف تيلص اذإ ةالصلا نأ اوعمجأ

 .[18419] . اهل

 ةعامجلا ةالضل مايقلا ءدب -
 ءاملعلا ةماع دنع ةالصلا ىلإ مايقلا بحتسي ةماقإلا يف نذؤملا ذخخأ اذإ

 . [(ضايع.نع) ؟79/7نش]

 : ةعامجلا فوفص ةيوست -

 2 رالف ؛ لوألا , اهميمتتو , اهيف لادتتعالاو « اهتيوستب فوفصلا ةماقإ نإ

 1 . ةمآلا عامجإب هب رومأم ضرف « اهيف صارتلاو
 | عضوم الخخق « فص يف مامإلا فلخ يلصي ناك لجر يف نوفلتخيال مهو

 ١ ان . ”هر#* شإ. .هيف موقي ىتح « هيلإ يشمي نأ هل يغبني هنأ همامأ لجر

 : . [(يوونلا نع) 747/5ن 44/1١ب 6١11م ؟ةال/١ط م64

0 

 -خم15-



 فوفصلا نيب ةبراقملا - "87

 يف بحتسم دوجسلا ناكمإ ردق اهنيب نوكي ثيحب فوفصلا نيب براقتلا

 . [١/4055ف] . ملعلا لهأ لوق

 ةعامجلا يف لوألا فصلا لضف - ؟؟8+

 . هيف بغرم ةعامجلا ةالص يف لوألا فصلا نأ ىلع ءاملعلا عمجأ

 يف ءاج نم لضفأ « لوألا فصلا لخدي ملو « تقولا لوأ يف ءاج نمو

 158/1ف ؟919/5ك ١44/1١ب] . قافتالاب لوألا فصلا ىلإ محازو تقولا رخآ

 . [(ربلا دبع نبا نع)
 مامإلا ةدحو - "8

 « مامإلا ىلع اهعطقي ثدح ريغ نم ةدحاو ةالص يف نيمامإ زوجي ال

 < [مالةكإ مهعامجإ هيلعو

 ةالصلا ةمافإ : ر

 هضافخنا وأ « مامإلا ناكم عافترا + 6

 وأ 2 نيمومأملا ناكم نم عفرأ ناكم يف مامإلا ةالص زاوج ىلع عامجإلا نإ

 لاعفأي ملعلا نم هنكميال ثيحب ًاطرفم مومأملا عافترا نكي ملام« هنم ضفخأ

 . [(يدهملا نع) 156 ١- 5 4/5ن 50 7/١ اح 411 مامإلا

 مومأملا نع مامإلا دعب -

 ؛«دحسم يف اناك نإ مامإلاب م .ومأملا ءادتقا ة ةحص ىلع نيملسملا عامجإ نإ

 مأ 3 ءانبلا دحتا ءاوسو « دجسملا ربكل تدعب مأ 3 امهنيب ةفاسملا تبرقأ ءاوس

 ءاوس « هيلع مدقتي ملو 3 مامإلا ةالص مومأملا ملع اذإ حصت د ةالصلا نإو . فلتحا

 . لفمأ مأ مأ مامإلا نم ىلعأ ناكأ

 وأ هلعف ةدهاشم وأي مامإلا توص عامسب نوكي مامإلا لاقتناب ملعلا نإو

 177/15ف ٠١80 14//191ع]. عامجإلاب دمتعم هلك اذهو « هفلخ نم لعف

 . [(يدهملا نع) 90/5١ن 57*/١ج (رينملا نبا نع)

 كس



 مامإلا 8 دحاولا فقوم - 417

 نع لقنام الإ« , عامجإلاب مامإلا نيم نع فقي هنإف 2 ًادحاو مومأملا ناك اذإ

 مل هملف حص ناو « هنع حيال نأ نيو ؛هراسي نع فقي هنأ بيسلا نب ديعس
 نإف٠« « عكري نأ مامإللا ديري نأ ىلإ هءارو فقي هنأ يعتخنلا نعو . عامجإإلا هغلبي
 نك اة/اتإ. دسافق بهذم اذهو . هنيمي نع فقوف « ع مدقت رخآ مومأم ءىجي مل

 : |( سمبل نع )101/5ف 180 /8ش 185/4عالا)6- لنرثا عك ١ ن/اط

 مامإلا عم نيمومأملا فقوم - 4

 اًفطصاو انإلا مدقت 2« يبصو لجر وأ 8 ناّيبصو 00 تالجر مامإلا م عم ناك اذإ

 نبا هللا دبع لاقو. . مهدعب نمو ةباحصلا نم ءاملعلا عيمج لوق وهو , هفلخ

 نع امهدحأ ًادحاو ًافص نامومأملاو مامإلا نوكي : دوسألاو 2 ةمقلعو 6٠ دوعسم

 أ. هلامش نع رجآلاو هيي

 مالا ءارو نوفقي مهنإف « رثكأف « ةثالث نومومأملا ناك اذإ هنأ ىلع اوعمجأو

 3 :مامإلا نيعي ىلإ يبصلا فقو ةعامجلا ةالص يف ةأرماو يبص عمتجا اذإو

 . ضعب فلخ مهضعب موقي : لاقف نسحلا الإ « ملغي فالخ الب هفلخ ة ةأرملاو

 ما -كتءلماكل ١/١ ت١ ه/اط انا 18٠١ 11/9/75 ش]
 ! .[ا55/5يمكفم-

 ةعامجلا ةالص يف ةأرملا فقوم - 6

 مايقلا: ؛نهل زوجيال « لاجرلا فلخ مايقلا ءاسنلا ةنلم نأ يف فالح ال

 1 . فصلا يف مهعم

 «اهدخبو تناك نإ ؛ةأرملا فقت نأ ةنسلا نأ ءاملعلا عمجأ دقف « هيلعو
 .مل نإ ء هنيمي نعال , مامإلا فلخ فقت نأ اهتنس نأو ؛ لاجرلا وأ . لجرلا فلخ

 .[115/0ف 115/1ب ال46 مالا - مااا - 8955 . مامإلا ريغ نكي

 ليوطلا فصلا ةالص -6
 ؛ بيطلا يبأ نلع) 4/5١٠7ع] . عامجإلاب ةحيحص ليوطلا فصلا ةالص

 . [(هريغو
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 يراوسلا نيب نيمومأملا فوقو - 01

 . سابع نباو  دوعسم نبأ لوق يف هوركم يراوسلا نيب نيمومأملا فوقو
 . ةباحصلا نم فلاخم مهل فرعي الو « ةفيذحو

 نباو « يبرعلا نبا نع) 1917/*ن] . فالخ الب زئاجف « قيضلا دنع امأ

 . [(سانلا ديس

 ةالصلا ضئارف صقنتال ةعامجلا - 7047

 ادع ؛ ةالصلا ضئارف نم ًائيش مومألا نع لمحيال مامإلا نأ ىلع اوقفتا

 . كلذ يف اوفلتخا مهنإف ؛ ةءارقلا

 ًاضرف بجوي دق مامإلا ةالص يف مومأملا لوخد نأ هيلع عمتجملا لصألا نإو
 . ميقملا ةالص يف لخدي رفاسملاك « هلوخد لبق هيلع نكي مل. « مومأملا ىلع

 . |[ ١ال/لط ١؛؟/١بإ ًاعبرأ ميقملا ةالص يلصي نأ هيلع بجيف

 مومأملا ةرتبس - 7794#

 نقيتملا عامجإلاب مومأملل ةرتس مامإلا ةرتس نإ

 . ءاملعلا نيب فالخ الب هيدي نيب رم نم هرضيال مومأملا نإف « هيلعو

 ١/4514ف (ضايع نع) 151 /7ش 4494 -هؤ ١م -14 ١مل ؟5/5ت ؟م0م]

 . [(ربلا دبع نبا نع) 14/7ن (ربلا دبع نباو « ضايع نع)
 معا

 مامإلا ربكي ىتم - "4

 وأ ء فص يف هءارو نم لك يوتسي ىتح الإ مامإلا ربكيال نأ بحتسي

 مهعامجإو , ةباحصلا ة ةرضحب يلع نب نسح او « نامثعو « رمع لعف وهو « رثكأ
 . [449م]. كلذ ىلع مهعم

 هيدي نيبو ءرفس يف هباحصاب ىلص هنآ يباحصلا يرافغلا ورمع نب مكحلا نع يور امل .رظن هيف ('
 عطقت مل اهنإ : مهل لاق هنأ ةياور يفو . ةالصلا مهب داعاف ؛ هباحصآ يدي نيب ريمح ترمف « ةرتس

 ٠ [404/1فإ . قافتالا ركعي اذهف . مكتالص تعطق نكلو يتالص

 هل

 - عمله



 عيمستلاو ريبكتلاب رهخلا - 6

 : هلوقبو ءاهلك ة ةالصلا تاريبكتب رهجلا مامإلل ْنَسُي هنأ ىلع ةمأآلا تعمجأ
 ١ ضرملإت وصلا فيعض ناك نإف . هلاقتنا نومومأملا ملعيل , هدمح نمل هللا عمس
 . سانلا عمسي ًارهج نيمومأملا نم هريغوأ « نذؤملا رهجي نأ ةّنسلاف؛ هريغ وأ

 ١ ربكملا توص عبتي يذلا مومأملاو :رهجي يذلا مامإلا ة١ ةالصص نإو ءاذه

 (نضعبلا نع) 10/5ش 1“ /4 مر سلا عزا "ءامجإلاب ة ةحيحص
 . [(ةيميت نب نيدلا دجم نع) ؟1/؟ن

 حاتفتسالا ءاعدب مامإلا رهج - 95

 اللا ملعلا لهأ ةماع دنع حاتفتسالا .ءاعدب رهجيال مامإلا نإ
 : ةالصلا يف مامإلا ةءارق -

 ل 505

 ! ةءارقلاب رهجلا - ”91/

 نم ةعامج يف ىلصُي نأ اهتنس ة ةالص لك نأ ىلعء ءاملعلا عامجإ نإ
 0 8ك] . ءاقستسالاو , نيديعلاك « ءرهجلا اهتنبسف , تانونسملا تاولصلا

 ةءارقلا يف فيفختلا - 94

 دنع هيلإ بودنم ؛ هيلع عمجم رمأ مامإ لكل ةءارقلا يف فيفختلا
 ' .[(ربلا دبع نبا نع) 7١8 /؟ن 7:5] . لامكلا لقأ كلذ نأ الإ . ءاملعلا

 ! ' | مومأملا ةءارق - 6
 ل ِ 9 يف رق ةزئاج مامإلا توكس دنع ةيرهجلا ةالصلا ةنحتافلا مولأملا ةءا

 . عامجإلاب ةحيحص هتالصف « ءااهأرقي مل اذإف . عامجإلاب

 «هتالصألطبأ نم مهنم نأ ةيكلاملا نع لقن دقف . يدتقملا ةالص ةحض زاوج ىلع عامجإلا حصي هاراام '''
 الف الإو هي ءادتقالا حص عامسإلا يف مامإلا هل نذأ نإ : -لاق نم مهنمو ؛ اهلطبي مل نم مهتمو

 نإ : لاق نم مهنمو « مامإلا نذإ طرش نم مهتمو « اهححص نم مهئمو , عمسلا ةالص لطبأ نم مهند
 'لك زاونج حيحصلاو ؛ فيعض اذه لكو هتالصب طبترا نم ةالصو « هتالص تلطب اتروص فلكت
 . | (يوونلا نع) 747/3 78/9 ش] مامإلا نذإ ريتعي الو  عياسلاو عمسللا ةالص ةحصو ؛ كلذ

 -كمك



 هل هركيو « ةءارقلا ىف رارسإلا هل ع نسي د مومأملا نأ ىلع ةمألا تعمجأ دقو

 ؟هدرا؟ع 491/1١ ي قايذعإ ال مأ ءمامإلا ةءارق عمسأ ءاوس رهجلا

 . [4ة47
 (؟ اور

 ماحزلل ضرألا ىلع دوجسلا نع زجعلا -

 همزل , همدق وأ « ناسنإ رهظ الإ « هيلع دجسي ًاعضوم ماحزلل دجي مل نم

 ناكف « ةباحصلا نم فلاخم هل رهظي ملو ءرمع لوق وهو « هأزجأو « كلذ .

 .|14م 150 ه7 ًاعامجإ

 مامإلل مومأملا ةعباتم - ١

 هلاوقأ عيمج يف مامإلا عبتي نأ مومأملا ىلع بجي هنأ ىلع ءاملعلا عمجأ

 ضرمل اسلاج ىلص اذإ هسولج يفو « هدمح نمل هللا عمس : هلوق يف الإ , هلاعفأو

 :ًاعيمج نالوقي مومأملاو مامإلا نإ : ةفئاط تلاقو . سلاجلا ةمامإ زاجأ نم دنع

 ماله/١تالكرم 452145/1١بإ. دمحلا كلوانير. هدمح نمل هللا عمس

 . [1؟5/78ن والا

 هتالص متأ نإ رفاسملا مامإلا ةعباتم - :

 )١649(

 مامإلا مومأملا عياتيال ىتم - 760+

 « هلام عايض يف وأ . هسفن يف هب رضي ًاليوطت مامإلا هيلع لوط نم - ١

 صضيهنيو ؛ ملسيو « هسفنب هتالص متيو « هتمامإ نع جرخي نأ هلف

 . ةباحصلا عامجإ اذهو « هتجاحل

 دقو « ملسيلف « مامإلا ملي نأ لبق ثدحي نأ فاخو , دُّهَشَت اذإو - ؟

 يف ةباحصلا نم هل ملعي الو ء يلع لوقوهو , هتالص تمت

 . فلاخم كلذ

 هعبتي نأ هل زوجي الف  ةدجس وأ « ةعكر داز دق همامإ نأ ملع نمو - و

 فالخال اذهو ؛ مامإلل حبسيو « ةزئاجلا ةلاجلا ىلع ىقبي لب  اهيلع

 .[4150415م]. هيف

 - مال



 ًادعاق روذعملا موفأملا ةالص - 140+

 مايقلا . ةلفان وأ « ةضيرف يف يدتقملا ىلع قش اذإ هنأ ىلع ءاملعلا قفتا

 . |7424 59/8١ن 08/4 ش] . دوعقلا هل زاج , هنع زجعو

 وهسلل مامإلا هيبنت - "914

 نينومأملا لبق نم .ههيبنت نإف . هتالص يق اهس اذإ مامإلا نأ ىلع اوقفتا
 7/5تا4 9/1 4١ م151/1ب]: ءاسنلا قيفصتو . لاجرلا حيبستب نوكي

 .مملا-م 0

 وهسلا مدع مامإلا داقتعا -

 ' ءاهسدق هنأب دحأ هل لاقو « هسفن لعف نم نيقي ىلع مامإلا ناك اذإ
 0 1/7ف] هيف فالخخال اذهو ءوهسلاب هربخأ نسم لوق ىلإ عجري الف

 . [(رينملا نبا نع)
 وهسلل مامإلا دوجسس -

(1901) 

 مامألا نود مومأملا وهس -

(1904) 000 
 0000 مامإلا ثدجأ اذإ مومأملا ةالص -

 ! ةالص نأ« اهعطقف ؛ ةالصلا يف ثدحلا مامإلا ىلع أرط اذإ هنأ ىلع اوقفتا

 : ش . [١/190ب] . دسفت تسيل نيمومأملا
 ش مامإلا فالتتسا - 7

 . : ةغامجلا موي نم فلختسي نأ ءهوحن وأ َتَدَح أرطي امدنع مامإلل زوجي
 . ًاعامجإ ناكف « ةباحصلا نم دحأ امهيلع ركني نأ نود يلعو ءرمع لعف اذهو

 عمجإلاب هستمامإ تلطب ؛ جرخو , فلختساو « مامإلا ثدحأ نإو

 : ١580| 55م هد/”'يإ

 -كعمه-



 ةالصلا يف هبثانو مامإلا روضخ - 0م

 هيلعف « هقلختسا نم ةمامإب ةمئاق ةعامجلا دجوف « بتارلا مامإلا رضح اذإ
 نبا نع) 1؟4/5ف] . "عامجإلاب ةعامجلا موي نأ هلزوجي الو ء هب متأي نأ
 . [(ربلا دبع نبا نع) ١149/7 ن (ربلا دبع

 ةعامجلا ىف قوبسملا لوخد - 4

 « رثكوأ « لق ءيش هتالص نم ىضم دق مامإلاو ؛ ءاج نم نأ ىلع اوقفتا

 كلت ىلع هتقفاومو , مامإلا عم لوخدلاب رومأم هنإف , مالسلا الإ هيلع قبي مل ولو
 55 - ؟هرم] . رخآ دجسم يف ةعامجلا كاردإب مزجي ملام اهيلع هدجي يتلا لاحلا

 . [147/75ت الام

 . فالخ الب ةعامجلا ةليضفل ًاكردم ناك ةعكر مامإلا عم قوبسملا كردأ اذإ
 . [187/؟ش]

 عوكرلا يف مامإلا كاردإ - ١

 نإو . "عامجإلاب ةعكزلا كلتب دتعاو  هعم لخد ًاعكار مامإلا كردأ نم
 ةعكرلا كرديال : ةميزخ نب قاحسإ نب دمحم لاقو . ةءارقلا نم ًائيش كردي مل

 . حيحصب سيل اذهو . كلذب

 امهل فرعيالو « رمع نباو « تباث نب ديز لوق وهو « ةدحاو ةريبكت هئزيتو
 . ًاعامجإ ناكف « ةباحصلا نم فلاخم

 « هنم ناك ريبكتب ةالصلا يف لخدي نأ لبق عكرف « ًاعكار مامإلا كردأ نمو
 اذهو . ةعكرلا تاوف فوخو « ةرورضفلا لاحل هكرت امنإ ناك نإو . هئّرجيال كلذ نأ

 نم امومآم هبئان ريصيو وه موي نآ هل زوجي ماعإلا نإ ةيعفاشلا دنع روهشملا حيحصلاف ؛ تباث فالنلا
 مستيو « هبئان جرخيف , عجري مث « فلختسيف ؛ ثدحي ماعإلا نآ مساقلا نبا نعو . ةالصلا عطقي نآ ريغ
 ١[. 19/50 174/15ف] . ةحيحص ةالصلا نآ  مامإلا

 نم ةعامجو « يغبصلا ركب اباو , ةميزخ نباو ءرهاظلا لهأ ضعبو « بهو نب ديزو « ةريره ابأ نإ ''
 . ءالؤه لشثم فلاخملاو « عامجإلا يعدي نم بجعلاف . ةعكرلا كلتب دتعيال هنإ : نولوقي ةيعفاشلا
 .ك11/كن "ك1
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 ةولالل عل 172 95/95ت.١/718ط (يلوتملا نع) )115/4 هيف نوفلتخيال
 فش /؟5ن 181/١ ي (ضعتبلا نسع) مك م مها - مما - ممول

 . [(ضعبلا نع
 عوكرلا ءاهتنا دعب مامإلا كاردإ - 117

 فرو 3 لذتعاو ؛ عوكرلا نم هسأر عفر دقو« . مامإلا كردأ نم نأ ىلع اوقفتا

 كنيتب:دتعيال هنأو « ةعكرلا , هتتاف دقف ٠ ًامايق اولدتعاو « مهسوؤر هءارو نم لك

 . [5//740ت ١/181ب ؟هرم] . مامإلا عم كردأ نيتللا نيتدجسلا

 ١ قوبسملا تافام ءاضق - 215

 هؤاضق هنع طقشيال اهنم هتافام نإف « , مامإلا عم 5 ةالصلا ضعب كردأ نم

 . ذحأ نم فالخ الب

 اذهو «وهسلل دجسيالو : هيلع يقبام يلصيف « همامإ مالس دعب موقي هنإو

 « يردنلا ديعس يبأو «رييزلا ن نباو « رمع نبا نع يورام الإ , ةفاك ء ءاملعلا لوق

 1 .'وهسلاك مامإلا عم هلعف اولعج مهنأك ءوهسلل دجسي : اولاق مهنأ

 (:نيتعكرلا يف هعم دهشتي هنأ « ةعكرب هقبس دقو « مامإلا عم لخد نمو

 ةنعكرب يتأي نأ هيلعو . فالخ هيف ملعي الو «ًارتو هل كلذ ناك نإو , عبرألاو

 ةعامج اذه ىلعو , ةيعابر وأ «ًابرغم ة ةالصلا ثناك نإ , دهشتلل اهدعب سلجي

 ٠ 00 .راصمألا ءاهقف

 5-3 هتالص نم ةريخألا ةعكرلا يف دهشتلا هيلع عيمجلا بجويو
 ! .[(دماح يبأ نع) 1-76 ة/4عو - الامم - هااكك ؛١ال/صط

 ٠ ةعامجلا فلخ درفنملا ةالص - 45

 . "قافتالاب اهنع يهنم فصلا فلخ لاجرلا نم درفنملا ةالص
 اهتالض نإف « ىرخأ : ًارما كانغ نكي ملو , اهدحو تناك اذإ ةأرملا امأ

 ا . |( ةهزخ نبا نع) ؟7١/؟ف].. قافتالاب اهب رومأم اهدحو

 أ ةيعفاشلا ىئدحم ضعبو « قاحسإو ؛ دمحأ ميرحتلا ىلإ بهذ دقو . ةيطاركلا ىلع لومحم يهنلا نإ"
 ' .[937/9بفإ . ةرخ نباك
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 دجسملا ىف ةعامجلا ددعت - 6

 ملوهو « بتار مامإب ةعامج ضرف ةالص هيف تيَّلص دق ًادجسم ىتأ نم

 فلاخم هل فرعيالو « سنأ لعف وهو « ةعامج يف اهلصيلف « اهالص نكي

 هركيال ةعماجلا عماوجلا يف بتارلا مامإلا ةعامج دعب عيمجتلا نإو

 .|7؟/اح عة0م] عامجإلاب

 ةعامج يف ةالصلا ةداعإ - 5

 هيلع بجو دقف « ًادرفنم ىلص دق ناكو , دجسملا لحخد نم نأ ىلع اوقفتا
 . "ةعامجلا عم ةالصلا ةداعإ

 دعب ةعامج نولصي ًاموق دجوو « تقولا ىف هدحو ىلص ناك نإ هنأ الإ ش

 عاسمجإب مهعم يلصيال هنأ ءرذع وأ « مونب ةالصلا كلت مهتتاف دق « تقولا
 : 191 - كوكح - 3454 -١18 1١//١79بإ . ءاملعلا

 ةعمجلا ةالص

 ةعمج :ر

 ةعمجلا ةالص مكح - 410/

 . عاصجإلاب نيع ضرف يهو . نيملسملا عامجإب ةبجاو ةعمجلا ش
 777/5ن ؛/؟ج (رذنملا نبا نع) 701/4ع 5١ همك :5١515454 747/5ي]

 . [(ةمادق نباو « يبرعلا نباو ءرذنملا نبا نع)

 مكه - ؟505) 1

 ةعمجلا كرت مكح - 18

 . فالخ الب مثإ ةعمجلا كرت نإ

 بجت نم. اهنايتإ ىلع رداق وهو « ةعمجلا كرت نم نأ ىلع اوعمجأ دقو

 . اهنع ًاربكتسم . اهل ًادحاج نوكي نأ الإ . كلذ هلعفب رفاك ريغ هنأ « هيلع

 كلذ ركنيالو « مهتويب يف اهولص دق اوناك اذإ . دجسملا يف برغملا نولصيال اوناك ةباحصلا نم لاجر ('
 . [8١/755طإ| . ةباحصلا نم مهريغ مهيلع
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 . قساف ةنأ ىلع اوعمجأ دنقف رذع ريغ نم تارم ثالث اهكرت نم امأ

 , 115١ - 51692 1؟149/7ي] . ةداهشلا طقاس

 ديعلاو ةعمجلا عامتجا - 89

 : نبا لوق وهو « ةعمجلا كرتب صخري هنإف . ةعمجلاو ديعلا عمتجا اذإ
 ْ . [189 /؟ن] . "ةباخصلا ذحأ هركني ملو « سابع

 ةعمجلا بِحَت نم ىلع -

 ميلا « لتحل« مما «رحلا« لجرل ىلع ةعمجلا بوجو ىلع اوعمجأ
 .رفاشملا ئلع اهبوجوب اولاقف ؛ رهاظلا لهأ فلاخو . هعمسي مل مأ « ءادنلا عمس
 . [1/احا ه1 /1باالا 1 يحدد - لوح ل ؟اهمك 5 ام

 هيلع ةعمج ال نم - ١

 عامجإلاب ةأرملا ىلع بجت ال ةعمجلا - ١

 . قافتالاب ضيرملا ىلع ٍبجت ال يهو - ؟
 . هيلع عمجم اذهو . يبصلا ىلع ةبجاو ريغ يهو - ؟

 . بحتسي هنكل , قافتالاب ىئنخلا ىلع ةعمج الو - 4

 نأ يختل نعو . "'عامجإلاب رفاسملا ىلعالو , قيقرلا ىلع ةعمجال - ه
 : امأ. فالخ يرهزلا نع هيفقو. رفاسملا ىلع: ببجت ةعمجلا
 3 حوففلا يسب أو ءرذنملا يبا نع)إ) دحوم
 | 587 131 4/5 ١/215ي (ضعبلا نع) ه77م (امهريغو
 ' 1559/50 161/1ب ارنا ني نع) 50/1 ارنا نبا نعأ

 ا مدمم)

 1 ىنصيالو أ ةعمجلا نع ديعلا ةالص تازجآ « ةعمنلاو ء ديعلا عمتجا اذإ هنآب نولوقي ءاطعو « ريبزلا نبا '''
 نال ؛ هرهاظ ىلع ناك نإ ًآطخخ مهدنعوهو . ءاهققلا ةعامج دنع هيف هةجوال لوق وهو . رصعلا الإ

 . |4804 ك] . ملعلا لهآ نم دحآ دنع ديعلا يف ةنسلا ةماقإب طقسيال ةعمجلا ةالص نم ضرفلا ٠
 0 ةحيحص ريغ عامجإلا ىوعد ''
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 هيلع ةعمجال نم ضرف -

 مهضرف « مهريغو , قيقرلاو «رفاسملاو « ةأرماك « ةعمجلا كرت يف نيروذعملا نإ
 . عامجإإلا هيلعو ؛ ةعامج ىلصت نأ بحتسيو ؛« تحص اهولص نإف . رهظلا

 ,707/4ع؟؟ام] . عامجإلاب مهتأزجأ ةعمجلا اولصو ء رهظلا اوكرت نإف
 . [(رذنملا نبا نع) 787/؟ي (امهريغو ينيوجلاو رذنملا نبا نع) 47

 ةعمجلل لسغلا -

)000 
 ةعمجلل نيزتلا ا“

 , عامجإلاب بحتسم كاوسلاو « بايثلا حلاص سبلو « ةعمجلل بيطتلا
 كا١/١15ب (يبطرقلا نع) 185/1ف]. "عامجإلاب بجاوب كنلذ سيلو
 . [(ضعبلا نع) 590 -754/* «٠ ؟4/1ن 5//81ي "46

 ةعمجلا ىلإ يعسلا - 4

 ايْئُس اهميقي نم ناكأ ءاوس « بجاو ةعمجلا ىلإ يعسلا
 . ةباحصلا عامجإ هيلعو , ًاقساف مأ « ًالدع

 . [184:749/5؟ي] . فالخ الب مئإ اهيلإ يعسلا كرت ناو

 ةعمجلا تقو عيبلا - 6

 ءزاج ةالصلا تيضق اذإف . ةالصلل ىداني نيح ةعمجلا موي عيبلا حصي ال
 . 1582847 م18 - 5//153ب] . هيلع عمجم رمأ اذهو

 رطملل ةعمجلا كرت - 5

 . ملعلا لهأ دنع زئاج رطملاو « نيطلل ةعمجلا كرت

 نبا لوق وهو . مكتويب يف وأ ء لاحرلا يف اوّلص الأ : لوقي نأ نذؤملا رمؤيو
 نسم فلاخم مهل فرعيالو . ةرمس نب نمحرلا دبعو « سابع نباو ءرمع
 . [ع36م 171/؟ت] . ةباحصلا

 «ًاعدتبم مأ

 .رهاظلا لهآ هبوجوب لاق اذكو . حيحص هدانساو , ةعمجلا موي بسيطلا بجوي ناك هنآ ةريره يبأ نع هعماج يف ةشييع نسب نايفس ىور دقف . ةدودرم بيطتلا بابحتسا ىلع عامجإلا ىوعد نإ 0
 - [(ريتملا نبا نع) ؟ه6/1فإ

 دام



 ةعمجلل ٍددعلا طارتشا - 197

 . ةغمجلل ددعلا طارتشا ىلع ةمألا تعمجأ

 ٠ ًاصخش نيعبرأ اوغلب اذإ ةعمجلا مهيلع تبجو نم نأ ىلع اوقفتا دقو

 اةركحإ.“ اهوعمسي مل مأ اهيلإ ءادنلا اوعمسأ ءاوس« ةعمجلا مهتمزل

 . [(يوونلا نع) 708/5ف ؟هد/4 عر م (يدهملا نبا نع) «3١ ؟؟/0

 ٠ |ةعمجلا ناكم -

 : . نيملسملا ةفئاطل ًانطوتسم ناك ام وه ةعمجلل ربتعملا ناكملا

 ؛ ءهقبل لاط نإو « الكلل عجتنملاك« نطوتسمب سنيل نم ةماقإب ةربع الو

 0 ' . عامجإلا هيلعو

 بهذو « ءاملعلا رئاس لوق يف ةغمجلا ةحصل طرتشيال دجسملا نإو

 1 774/14 /؟ح] . هطارتشا ىلإ يداهلا

 ةعمجلا ةماقإب ةفيلخلا نذإ - 8

 . "عامجإلاب ةعمجلا ةحصل طرش ةفيلخلا نذإ نإ
 . عامجإلاب ةعمجلا تمتأ ةبطخللا لاح' تام اذإو

 , نإف« ةيئانلا راصمألا لهأ هب ملعي ملوأ « هدعب ةفيلخلا نييعت رخأت نإف

 ْ . عامجإلاب داعتال هتوم دعب عمدملا نم ىلص ام

 : فلاتخم لوق اذهو . مامإ ىلإ الو « لاو ىلإ ةعمللا رقتفتال : دواد لاقو

 ١ - 4ةه5ك ”0رم (ضعبلا نع) 1 77/1ي]. راصمألا ءاهقف عيمج لوق

 . [(يواحطلا نع) 17١//7ف 4

 . نم دفع ةعدجلا ةماقإ عوم يف نم هانا امس رابعا مدع ىلع ليلا رم نك مامجإلا عيم نإ مسن 2

 ١ نا« ءٍدلبلا لغآ ىلع ةعمججلا بوجو دمحأو ؛ يمفاشلاو « كلام نع لقن ذقو عامجإلا ةيجحب لاق

 . [1؟3/5ن] . ءادنلا اوعمسي مل
 1 هنآ حصول مث دحأ ناذفتسا ريغ نم ىرقلا ف ةعمملا نوميقي سانل نإف . حصيال اعامجإ هوركذ ام ا"

 ١ سنيلو ةسئالا ءالوتي جحلاك ؛ هريغ ميرحت ىلعال « عفو امزاوج يلع اعامجإ ناكل « كلذالإ عقي مل

 أ أ [؟ال1/7؟ي| . هيف طرشب
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 ةعامج ىف ةعمجلا ءادأ -

 حصتال اهنأ ىلعو . ةعمجلا ةحصل طرش ةعامجلا نأ ىلع ءاملعلا عمجأ

 . [21-4/5 68/1 بالالة/4ع] . درفنم نم

 ةعمجلا تقو - 0

 . "اهتقو يف اهالص دقف « رهظلا تقو ىلص نم نأ ىلع نوملسملا عمجأ

 575/7ن 444 - 440ك] . عامجإلاب هتاوفب تتاف تقولا جرخ نإف

 . |(هزيغو دماح يبأ نع)

)60 
 مامإلا يدي نيب ناذألا - ؟48

 راصمأ يف لمعلا هيلع يذلا وه ءربنملا مامإلا دوعص بقع ناذألا
 . [145/1؟ي ه854ك] . نيملسملا

 ةعمجلا ةبطخ مكح - 417

 . رهظلا ةالص بجوي اهكرت نأو . "”ةبجاو ةعمجلا ةبطخ نأ ىلع عامجإلا
 نأو 2 ةبودنم ةبطخلا نأ ينيوجلاو «رهاظلا لهأو « يرصبلا نسحلا نع يور دقو

 . امهنيب سلجي ناتبطخ اهنأ ىلع اوقفتا دقو

 هالالم] . ًاعامجإ هتعمج تحص ةيآردق ةبطخلا نم كردأ نفو
 (ضايع نع) 165/4ش ؟90/7ي 166/1ب ”75/7ت 7؟*رم (ضعبلا نع)
 . [(ضايع نع) 155 - ؟هر8ن ؟هراكح

 دمحأ نع لقت امالإ « سمشلا لوزت ىتح بجنال ةعمجلا نأ ىلع عامجإلا لقنف « يبرعلا نبا برغآ :
 .دمحا لوق لشم فلسلا نص ةعامج نع لقن دقف ؛ دودرم وهو . زاج لاوزلا لبق اهالص نإ هنأ
 هاهنا سيكا

 لبق اولص مهنآ ةيواعمو « ديعسو « رباجو , دوعسم نباو , نامشعو , رمعو « ركب يبأ نع يور دقو

 . [؟97/5ي] . عامجإلا وهو « ريكن ريغ نم « لاوزلا 0
 0710[ /م] . نيريس نباو يرصبلا نسحلا نع يورام عامجإلا ىوعد بذكي
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 ةبطخلل رهطتلا - 84

 . فلسلا لا هيلعو ًاغامجإ ةبطخملا يف ةعورشم ثدسحلا نم ةراهطلا
 : .[١ةكحإ

 ةبطخلا يف ةروعلا رتس -

 . [9١/؟ح] . فلسلا هيلعو ؛ ًاعامجإ ةبطخلا يف عورشم ةروعلا رتس

 ربنم ىلع ةبطخلا - 5

 ذانختا نآل «ربنم ىنلع ةبطخلا نوكت نأ بحتسي هنأ ىلع ءاملعلا
 .[150/4ش 50 0/4ع“ اهيلع عمجم ةنس ربل

 ةيطخلا يف مايقلا - ف فو

 : ةفينح وبأ لاقو « ءاملعلا ا عامجإب هبالإ ةبطخلا نوكتال هقاطأ نمل مايقلا

 هكرت ول ؛ بجاووه : كلام لاقو . بجاوب سيل مايقلاو « ًادعاق ةبطخلا حصت
 . [؟رم (ربلا نبا نع) 155/4سش 1١777ك] : ةعمجلا تحبو « ءاسأ

 ةبطخلا يف نآرقلا نم نم ءيش ةءارق -

 .![؟9//107"5نإ . فالخالب بحتسم ةبطخلا يف نآرقلا نم ءيش ةءارق

 ةبطخملا يف ةوالتلا دوجس -

 (امق»)

 ةبطخلا:يف ىلاعت هللا دمح - 4

 "5/8 015/١ عاسجإلاب هنم دبال نيتبطخلا يف ىلاعت هللا دمح

 . [(ىيحي مامإلا نع)
 ةبطخلا يف مالسلا هيلغ يبنلا ىلع : ةالصلا-

 : عافجإلاب نيتيطخلا يف هنم دبال هلآ ىلعو « 6 يبنلا ىلع ةالصلا

 . [(ىيحي مامإلا نع) ؟؟9/5ن 16/١1ح]

 : ةبطخلا ريصقت - 1

 . فالخالب عورشمل ةبطخلا ريصقت نإ

 د45



 « هلوطل ًاضعب هضعب يسنيام ظمعاوملا نم نوهركي ملعلا لهأ نإو
 كلذو . هل هظفح دعب هربتعاف . ظوعوملا عماسلا هيلع فقوام كلذ نم نوبحتسيو

 . [919ك؟١/97/*ن] . ةلقلا عمالإ نوكيال

 ةبطخلا يف تافتلالا - 47

 وبأ لاقو . ًالامشو . انيب بيطخلا تافتلا ةهارك ىلع ءاملعلا قفتا

 . هل لصأال بيرغ اذهو : ةبطخلا ضعب يف . ًالامشو ؛ ًانيمب تفتلي : ةفينح

 . [(يوونلا نع) ؟؟5/١ف :4١05 5:1/4ع]

 نيتبطخملا نيب سولجلا - 44

 . [5*1/؟ت] سولجب نيتبطخلا نيب مامإلا لصفي نأ ملعلا لهأ ىأر دقل

 مامإلا نم بارتقالا - 1444

 . عامجإلاب بحتسم مامإلا نم وندلا
 مهنكلو « ةدشب هوركم سانلا باقر يطخت نأ ملعلا لهأ دنع لمعلا نإو

 ؟4هر”"ت 477/4ع] . ةالصلا نم ًائيش دسفيال كلذ لعف نأ ىلغ اوعمجأ

 11١1|

 مامإلا لابقتسا - 6

 . بطخ اذإ مامإلا لابقتسا مهريغو . ةباحصلا نم ملعلا لهأ بحتس

 11١١| 1؛ك؟؟؟/؟تز]

 ةبطخلا لاح سولحلا ةيفيلكك - 5

 ملو « سنأو «رمع نبا هلعف دقو ء. بطخي مامإلاو , ءابتحالاب سأبال
 . ًاعامجإ ناكف , فلاخم ةباحصلا يف امهل فرعي

 نيب ملعي فالخالب زئاج مامإلا لابقتساو , طئاحلا ىلإ دانتسالا نإو

 . |1189 - 5152 (رذنملا نبا نع) 771/5فا7/١7ي] . ءاملعلا

 -و9-



 1 ةبطنخلل تاصنإلا - 4517

 ' مالكلا نأ الإ . "عامجإلاب بجاو اهعمس ننم ىلع ةبطخلل ت تاصنإلا
 ةبطخلا بف زوجي هوحنو ركنبلا نم ريرضلا ريذحتك ة) ةالصلا ينف زوجي يذلا
 . قافتالاب

 هعمس نمل دحأ لوقي نأ زوجيال هنأ يف راصمألا ءاهقف نيب فالخالو

 ؛ دنع لمعلا هيلعو « ةراشإلاب هيلع ركني انإو . تصنأأ: بطخي مامإلاو ملكتي
 1 ا . ملعلا لهأ

 ,زئاجف  ةبطخلا يف :هعورش لبق ءربنملا ىلع مامإلا دوعق لاح مالكلا امأو
 0 نم امج هنأ ىلع لذي أم« مهن ريك نود نم ةياحصلا لعفرصي

 « ةعمجلا ضرف هنع طقس ىلصو ءاغل وأ « ةبظنحلا ءانثأ يف ملكت نم
 محال > هالوع - هالمالك مطل :5/7ت كانك ”هظلا يلصيالو

 (ةمادق نباو «ربلا دبع نبا نع) 578707517/5ف ه818- همالا/ل -
 ءربلا ذيع نبا نع) ماله 71/4 - 7/7/9 ن (ضايع نع) ١11/4 ش
 : [(ةمادق نباو

 ةبطخلا ءانثأ يف ةالصلا -

 . "هيلا لاح لقنتلا هيلع عنتي دجسملا لخاد ناك نم لك نأ ىلع اوقفتا
 . ةبطخلل تاصنإلا بوجو ىلع اذه ينبني : لاقف ةيعفاشلا ضعب ذش دقو

 3 يوانحطلا نع) 77/5ف ١/759ط] . الف الإ لفنتلا عنتما هب انلقنإف

 . [(يدرواملاو

 ء بجيل هننآ « يبعشُلاو « يعخنلأو « فلسلا لضعب ىكح دقف . كلذ يلع عامجالا لقن نم برغأ ""
 هتأ نسنلا نب دمحمو ؛ ىضترملاو ء دمحم هنباو , مساقلا نعو ؛ ناتياور دمحأآ نعو , نالوق يعفاشللو
 . [59/98/8-90/4ن1 44/4 شالالا /؟ف] . ةبطخللا لاح فيفخلا مالكلا زوجي

 1 .[779/9؟ي] . لوقلا اذه فالخ مهمومع نع انركذ دق (''
 ةيطخلا يف ادماع ملكت نم# ةالص نالطبب نولوقي'ء دوعس نباو ؛ رمع نباو ؛« بعك نب يبأ ناك
 . انهت ]0 ةباحصلا نم فلاخم مهل فرعيالو

 فرعيالو+ سابع نياو ؛ رمع لوقو وهو ؛ ةبطخلا ءدب لبق ولو «ربملا ىلإ ماهإلا جورخخ دعب ةالصلا هركك 0
 . [(ربلا دبع نبا نع) 714/7ي 08ك]. ةباحصلا يف فلاعخم امهل

 -هومد



 ةبطخلا ءانثأ يف دجسملا ةيحت -

 ه5

 ةبطخلا ءانثأ يف برشلا - 4

 لاقو « عامجإلاب لطبتال ةنعمجلا نإف . بطخي مامإلاو « برش نم
 . [407/4ع] . لطبت:: يعزوألا

 ةبطخلا ءانثأ يف بوثلا عزن -

 . هوركم « بطخي مامإلاو , هبوث لجرلا عزن نأ ىلع نولسملا عمجأ
 .[مكك/طط]

 ةبطخلا ءانثأ يف ىصحلا سم - 740

 . نوملسملا عمجأ هيلعو ؛ هوركم بطخي مامإلاو . ىصحلا سم
 .[مدك/حططإ

 جورخلل مامإلا نا ذثتسا - 47

 نم هل دبال رمأ هباصأ وأ . فعر نمم ىلع سيل هنأ ىلع ءاهقفلا نإ

 . |5954 - ه١97ك] . جرخي نأ دارأ اذإ , مامإلا نذأتسي نأ « جورخلا

 ةعمجلا ةالص طئارش - ؟40+

 « ةينلا : ةضورفملا ةالصلا طئارش يه ةعمجلا ةالص طئارش نأ ىلع اوقفتا

 بسنجت « هيف ةالصلا زوجت عضوم يف اهؤادأ « ةلبقلا لابقتسا « ةراهطلا « ةروعلا رتس

 .تقولا امأ . اهلاوقأ نمالو , ةالصلا لاعفأ نم تسيل يتلا لاوقألاو لاعفألا

 . [١/57١بإ]. امهيف اوفلتخا مهنإف ناذألاو

 ةعمجلا ةالص ةيفيك - 4

 "كام 5/4 ةبطخلا دعب ناتعكر ةعمجلا نأ ىلع ةمألا تعمجأ

 . [(رذنملا نبا نع) ؟7//61ي ”؟رم ١6 ه/١ب
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 ةعمجا ةالص يف ةءارقلا - 6

 . ةعمخجا يستعكر يف ةءارقلاب رهجلا نسي هنأ ىلع ةمآلا تعمجأ
 . [؟9ا//9ي ”رم ١ 4/؟ع]

 (م7

 ةالصلا نم ةعكرلا كاردإ -

 ةمكرلا يلصي نأ هيلعو , ةعمجلا كردأ دقف , ةعمجلا نم ةعكر كردأ نم
 يف "فلاخخم مهل فرعيالو « نسنأو ءرمع نباو , دوعسم نبا لوق وهو . تتاف يتلا

 .[ 070م ؟ه8/؟ي] . ةباحصلا

 ّْ ةعكرلا نودام كاردإ - ”4ها/

 ١ هنيلعو .ةعمجلا ةالصل ًاكرذم نكي مل ةعكر نم لقأ مامإلا عم كردأ نم
 همم ههه - 3 ك] .ءاهقفلا لوقوهو ءرهذلا ضرف ًاعبرأ يلصي نأ

 | .[؟ه9 3هن/كي

 ةعمجلا دعب عوطتلا - 4

 ةالصلا نم لصف نم ىلعالو  ةعمجلا دعب لصب مل نم ىلع جرح الا
 . ءاملعلا نيب هيف فالخال اذهو , مهنم دبحاو لك هراتخا امب لقأ وأ
0 

 ' ةالصلا دعب دجسملا يف دوعقلا - 4
 ' ةالص ْىضق نمل دجسملا يف دوعقلاب سأبال هنأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ

 :.. [[4419ك] . ةعمجلا

 00 ممكن

 ٠ دلبلا يف ةعمجلا ددعت - قفل

 1 كللت ينف تيلص ةدع نكامأ يف ةعمجلا ءادأ:ىلإ ةنجاحلا تمعد اذإ
 ٠ ١ مامجإلاب نكامألا

 إو« دحاو دجسم نم رثثكأ يف ةعمجلا زوجت الف : ةجماحلا مدع دنع امأ
 ٍفلاخي مل اذهو ؛ دازام كلذكو « ثلاثلا يف ةعمجلا زبت مل نينئاب ىنغلا لصح

 الو واس



 ءربكألا دجسملا مهعسيال ةرصبلا لهأ نإ : هل ليق دقف « ءاطع الإ .ملعي دحأ هب
 .ربكألا عمجتلا نم كلذ يزجيو , هيف نوع جي دجسم موق لكل : لاقف
 . |؟08/'ي]

 رفاسملا فلخ ةعمجلا - 0١

 نع يور دقو . نيملسملا عامجإب ةحيحص رفاسملا فلخ ةعمجلا ةالص

 . [(دماح يبأ نع) 160/4ع] . حصتال اهنأ دمحأو كلامو ءرفَز

 ٠ ةعمجلل رهظلا كرت - 5

 نع اهموي يف بونت اهنأل « هيلع مثإ الف , ةعمجلا ىّدَأو ءرهظلا كرت نم
 . [188/5ي ١٠٠4ك] . ءاهقفلا عمجأ هيلغو «رهظلا

 ةعمجلا ءاضق - 4

 نم نكل  ةعمج اهتروص ىلع ىضقتال ةعمجلا نأ ىلع ةمألا تعمجأ
 . [؟80/4ع] . رهظلا هتمزل هتتاف

 ةزانجلا ةالص

 ةزانج :َر

 ةزانملا ةالص مك - 4

 « نيقابلا نع ضرفلا طقس موق هب ماق اذإ ةيافك ضرف ةزانجلا ةالص نإ
 ؛ 158 (8/8١1ع] . دودرم ةنس اهنأ ةيكلاملا ضعب نع يورامو . عامحإإلا هيلعو :

 .[181/4 شءهكال 907م 154رم 57

 ةفققف)

 هيلع يلصي نم - 6

 وأ ًاريغص , ىثنأ وأ ناك ًاركذ  ملسم تيم لك ىلع ةالصلا ىلع عامجإلا ش
 دلو وأ « نيد هيلعوأ « يصاعملاو قسفلا لهأ نم ناك ولو . ًانونجم وأ ًالقاع « ًاريبك

 مامإلا نأ هريغو كلام نعو . مجر وأ دح يف تاموأ . هسفن لتاق وأ « ىنز
 -ا#ءواع



 قاسفلا ىلع نولصيال لسففلا لهأ نأ «دح يف وتلا لع ةالصلا بنتجي

 يف لودقملا ىلع ىلصيو « موجرم ىلع ىّلصيال هنأ يرهزلا نعو , مهل ًارجز
 . ةيغابلا ةئفلا ليتق ىلعالو براحُم ىلع ىّلصيالو : ةفينحوبأ لاقو . صاصق

 ىلع ىلصيال : نسا نبعو. ىنزلا دلو ىلع ىلصيال : ةداتق لاقو
 : ىلع يلصُيال هنأ ريبح نب ديعسسم نعو .' "اهدلو ىلع الو , ىنز نم ءاسفنلا

 ١ ىبلصي هنإف ؛  ىلص دق ناك نإ ريغصلا نأ ءاملعلا ضعب ْنعو . غلبي ملام ريغصلا

 ١ ٠  .الق الإ« هيلع

 ' دودرم ذاش هلك اذهو . اهوحنو . ضئاحلا ىلع ىلضيال هنأ مهضعب نعو
 1 : عامجإلا نم هقبس امب

 ول امإ. ءامجإلاب ةتباث هيلع ة ةالصلا نإف « ملسأف «ًارفاك ناك نمو

 - و5 2 1 هدو د ول همز دل هرم - ١١ 1و ب "١١ - /199 ١
 نبنع) 515/4-7197ش ١هرم (رذنملا نبا نع) :7١5 114/هع ةمهدا/

 ' 10[ 8١57م (ضايعو ءربلا نبا نع) 1١١/17 177/9ف (نضايع

 . [(يمزاحلاو « يوونلا نع) 79/0 : 58/4 ن
 ' | لفطلا ىلع ةالصلا -

 ّْ (مومك)

 ةكرعملا ريغ ديهش ىلع ةالصلا -

 1 (م050

 ةالصلا كرات ىلع ةالصلا -

 (مك15)

 طقسلا ىلع ةالصلا - 5

 0 "ا عامجإلاب هيلع ىَّلِصُي ال رهشأ ةعبرأ نود يذلا طقسا

 ّْ . [(يردبعلا نع)
 (؟١ىل)

 . [48/4نإ . عامجإلا لقن ىلع بيقعت اذه يقو ©"
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 بئاغلا تيملا ىلع ةالصلا - 17

 . [880١١١1م] . عامجإلاب ةزئاج بئاغلا تيملا ىلع ةالصلا

 تيملا ضعب ىلع ةالصلا -

 . ةباحصلا عامجإب هيلع ىَّلصُي هنإف تيما ضعب الإ دجوي مل اذإ
 . [:49- ؛:/'يإ

 تيم نم رثكأ ىلع ةالصلا - 6

 . ملعلا لهأ نيب فالخالب ةزئاج ةدحاو ةعفد زئانجلا ىلع ةالضلا .

 مهمامأ ءاسنلاو ؛ مامإلا يليام لاجرلا ناك , ءاسنو « الاجر اوناك نإف

 4517/7؟ي] . ءاهقفلا ةعامج هيلعو « ةنسلاوع ةباحصلا لوق وهو . ةلبقلا يليام

 .[ا١ؤةكك

 قفانملا ىلع ةالصلا -

 . ةداهشلاب قطن نإو « قفانملا ىلع ةالصلا كرت ىلع ءاملعلا عمجأ

 .|؟81/بإ

 ملسملا ريغ ىلع ةالصلا - 0١

 . [151/5-> 515115/8ع] . عامجإلاب مارح رفاكلا ىلع ةالصلا

 دجسملا يف تيملاىلع ةالصلا - 7

 . ةباحصلا عامجإب هّلك نسح ؛ هيف هيلع ةالصلاو « دجسملا ىلإ تيما لاخخدإ
 هيلع ةالصلا تزاج « هلخاد نولصملاو . دجسملا جراخ تيملا ناك نإو

 . [خ/ك//4ن 165 - ١1ه" 411/5ي 50م1792١1] . "'قافتالاب

 امل « دجسملا يف الإ ءاضيب نب لهس ىلع 6 هللا لوسر ىلصام : اهثيدحب تلدتسا ةشئاع نال.رظن هيف "

 رقتسا لمعلا نآب مهضعب جتحاو . هيلع يلصتل اهترجح ىلع دعس ةزانجب رورملاب اهرمأ اهيلع اوركتأ
 كلذ تركنآ امل ةشئاع نآب درو . ةباحصلا نم اوناك ةشئاع ىلع اوركنأ نيذلا نآل . كلذ كرت ىلع
 168/9 ف| زاوجلا ىلع رقتسا رمآلا نأو « هوسنام تظفح اهنآ ىلع كلذ لدف « اهل اوملس راكنإلا
 .[14/4ن

 تال



 ّْ ةزانجلا ةالص طئارش - 8

 : « ةبوتكملا ةالصلا طئارش ةزانجلا ةالصل طرتشي هنأ يف'ملعي فالصخ ال

 ش ٠ . تقولا الإ

 ' « يربطلاو ء يبعشلا نع لقنامو . غامجإلاب اهل طرش ةراهطلا نإف « هيلعو
 بهذم وهف« مميتلاو ءوضولا ناكمإ عم ةراهط ريغب' اهزاوج نم ةعيشلاو

 : . دودرم ذاش

 1 مغرم 4 /"ي]. . ةلبقا لابقتسا اهطرش نم نأ ىلع عيمجلا قفتا دقو
 (هريسغو « يدرواسلا نع) 4/١/هع ؟8هل1ب .١١444-1149411١

 . [(ربلا دبع نبا نع) 43/9١ف

 ةهوركملا تاقوألا يف ةزانجلا ةالص + 4

 عولط دعبو . حبصلا دعب ةزانجلا ةالص زاوج ىلع نيملسملا عامجإ نإ

 ىقبيالو “"سمشلا ءاوتسا لاح ةريهلفلا مئاف موقي نيحو , عفترت ىتح سمشلا

 ٍ . "”بورنغلل ليمت ىتخ رصعلا دعبو « برغملا يفالو «قرشملا يف لظ ة ةريهظلا ىف

 ةالبص نأ  قاحسإو « دمحأو . ةفينح يبأو « يعازوألاو  يروشلا نع لقنو

 ٠١ مة اهئاوتسا دنعو , اهبورغ دنعو ,. سمشلا عولط دنع اهنع يهنم ةزانجلا

 40/5ف (نذسنملا نبا نع) م /غ؛ع (رذنملا نببا نع) ها

 . [(يوونلا نع) 91/75ن ١١5/67 (ضعبلا نع

 ىدارفو . ةعامج ةالصلا ءادأ - ”4/ه

 امأ . ةغامج يف ةزانجلا ةالص ىذدؤت نأ ةْنسلا نأ ىلع نيملسملا عامجإ
 .[159/0ع]. فالخ البز زئاجف . ىدارف اهؤادأ

 و ركشلاو « ةرالسلا دوجسو « ةيحتلا ةالضك , ببس اهل ئتلا لفاونلا يف اوفلتخاو : يوونلا لاق
 . تئاوفلا ءاضقو“ ةزانجلا ةالصو 2 فوكلاو٠ ديغلا

 ا مدع ىلع عامجإلا هاوصعد يفاني ؛ فالخلا هيف عقوام ةلمج نم ةزانجا ةالصل يوونلا لعج نإو
 : |11/؟0إ . هنع مدقت امك اهتهارك

 تدالوعدل



 ةزانجلا ةالص يف ةمامإلاب ىلوألا - 5

 لوق اذهو . هيلع ة ةالصلاب تيملا براقأ ىلع مدقم « هبئان وأ « ريمألا - ١
 « ةباحصلا نم ًالجر نينامثو « نيسحلا لعفو . دوعسم نباو , يلع

 . ًاعامجإ ناكف . ركني ملف , رهتشا اذهو

 . "ةباحصلا عامجإب هيلع ةالصلاب سانلا قحأ تيملا هل ىصوأ نم - ؟

 . عامجإلاب تيملا ىلع ةالصلا يف خألا ىلع مدقم نبالا -

 . مامإلا وه رجلا نأ ءاعمتجا اذإ «دبعلاو ءرحلا نأ ىلع اوعمجأ - ؛
 . [١5ام (بيطلا يبأ نع) 7١///هع 40٠١ 0/1٠4ي]

 ةزانحجلا نم مامإلا فقوم - 47

 ةلابق ةأرملا نمو . هسأر ةلابُق لجرلا نم ةزانجلا ىلع ىلص اذإ مامإلا فقي

 . [98م]. ةباحصلا نم هل فلاخمالو . سنأ لعف وهو « اهطسو
 ةزانجلل مومأملا ةيؤر -

 .نوهتؤملاهري ملو« مامإلا هآر تيمىلع ة ةالصلا زاوج يف فالجخ ال

 .[ه0/4ن ١ 27/ف]

 ةزانجلا ةالص ةيفيك - 804

 « دوجس الو ءاهيف عوكر ال مايق ةالص ةزانجلا ةالص نأ يف فالخ ال

 . دهشت الو ,دوعق الو
 هال؟م]. ملعي فالخ الب بكار وهو يلصي نأزوجيال هنإف . هيلعو

4314| 

 ةزانجلا ةالص يف ةينلا - 548١

 . [1/١١4؟ي]. فالخ الب ةبجاو ةزانجلا ةالص ىف ةينلا

 ةزانجلا ةالص يف تاريبكتلا - ١

 الب تاريبكت عبرأ يهو « ةالصلا يف نكر تاريبكتلا نأ ىلع ةمألا عامجإ
 عورشملا ريبكتلا نأ يف فالخ ةباحصلا ضعبل ناك دقو . صقنالو « ةدايز

 . |(يدرواملا نع) 6//199ع] . ءاهقفلا رئاسو « يعفاشلا لوق وهو ؛ هل ىصوملا نم ىلوأ ءايلوألا 0

 -الوو-



 عبمجأ اذه ىلعو . "عبرأ ىلع رمع مهعمج مث « كلذ ريغ مأ « عبرأ مأ ء سمخ
 00 ٠ تاريبكت سمخب لاقف ىليل يبأ نبا الإ ءراصمألا ءاهقف

 : :قافتالا .هيلعو ؛ ًاقلظم وهسلا دوجسب ربجيال « هضقت وأ « ريبكتلا ةدايز نإو

 ؟اامإ :عامجإلاب اهربكي ةريبكت لوأ يبف هيدي عقري يلصملا نإو ءاذه

 نبا نغ) 188:185/هعا164١555-1١- ١17 4هك 1 هد/ع  ؛ة١/5ط

 7110/1 ب (ضعبلا نع) هام (ربلا دبع نبا نع) 7180/4ش (رذنملا

 نع) 0/4 (ريلا دبع نبا نع) 1/7 ١1 4/9ف ل ١ 1/؟ي

 : [(ربلا دبع نباو « يعخنلا
 ةزانجلا ةالص يف ةءارقلا - 87

 ْ رارسإلا يفو « ةزانجلا ةالص يف ةحتافلا ةءارق بوجو يف ملعي فالح ال

 .[غ6 غ/؟يّ] ةحتافلاب رهج سابع نبا نأ الإ اهب

 1 مالسلا هيلع يبنلا ىلع ةالصلا - 48

 . ةزانجلا ةالص يف 6 يبنلا ىلع ةالصلا بونجو يف ملعي فالخ ال
 |43/ي]

 ةزانجلا ةالص يف تيملل ءاعدلا - 4

 : يفو ؛ ةزانجلا ةالص يف تيملل ءاعد ىندأ بؤجو يف ملعي فالخ ال

 |[ )اح ٠ 4/؟يإ . هب رارسإلا

 ةزانجلا ةالص رخآ يف مالسلا - 6

 . هب زارسإلاو « ةالصلا رخآ يف مالسلا ىلع ءاملعلا عمجأ

 « ةزانجلا ىلع ريبكتلا يف مهراشتساف « سانلا عمج رمع نآ هيف يذلا ربخبا نآل ؛ داسفلا ةباغ يف اذه ©"

 : نم تارينكت عبرأ ىلع هنع هللا يضر رمع مهعمجف « اعبرآو « اسمخخو ؛ اعبس 5# يبنلا ربك : اولاقف

 عنملل وآ 85 .هللا لوسر لعفام فالخب ةضيرف ثادحإ يف رمع ريشتسي نأ هللا ذاعمو « فيعض ةياور

 ١ لخحمب لهاج الإ رمعب اذه نظيالو . هدعب مرحيف ؛ حايم وهو تامو « مالسلا هيلع هلعفام ضعب نم

 رمع دغب مقرأ نب ديز ربك دقو . مسهنع هللا يضر فلسلا ىلع نعاط ؛ مالسإلاو نيدلا نم رمع

 انفي اسمخلا

 الوكاد



 - 1١١758 780/4ش] , ةدحاولا ةميلستلا ىلع نوملسملا عمجأ دقو

 . [(يدهملا نع) 57/4ن ١/7 1٠٠١ -1١7/75 41/1 ا

 تاريبكتلا نم تافام ءاضق - 5

 نبا لوق وهو . هتافام ءاضق هل ْنَسي ةزانجلا يف ةالصلا ريبكتب قوبسملا
 . [417/7ي] . فلاخم ةباحصلا يف هل فرعي ملو ء رمع

 ةزانجلا ةالص يف مالكلا - 1/

 . ١[ 48/5ف] . ةزانجلا ةالص يف ملكتيال هنأ ىلع قافتالا

 ربقلا ىلع ةالصلا - 88

 دحأ يلصيالو ؛ نيترم ربق ىلع دحأ ىلصيال هنأ ىلع نيملسملا عامجإ

 ةتلس كلذ ي ين اولاقام رثكأو  نفديام برشب الإ هيلع لاصي مل نم رق ىلع

 .[ل1* ؟- 171101 ١] "رهش

 مالسلا هيلع يبنلا ربق ىلع ةالصلا - 8

 . [477/7يّ] . قافتالاب 6 يبنلا ربق ىلع نآلا ىّلصُي ال

 فوخلا ةالص
 فوخلا ةالص مكح -

 عامجإ هيلعو . نامزلا رخآ ىلإ ةرمتسمو ؛ ةزئاجو « ةتباث فوخلا ةالص

 لاقو . لَو يبنلا دعب عرشتال : ينزملاو فسوي وبأ لاقو . ةمألاو ةباحصلا
 . طلغ اذهو . فونخملا لوزي ىتح ةالصلا ريخأت بحي لب ءزوجتال : ضعبلا

 . [؟اا/لن 47/4 (دماح يب بأ نيع) 377٠ 7947/4ع11/4ش ] ١4/7

 فوخلا ةالص ىف ةلبقلا لابقتسا -

 ةلبقلا لابقتسا :َر

 ؛دماح يبأ نع) 755/؟ع] . نفدلا دعب مايآ ةثالث ىلإ ربقلا ىلع زوبت ةزانجلا ةالص نآ ىلع عامجإلا 0
 . [07/40 041م (هريغو

 د اا/واب/ ا



 فونخلا ةالص تاعكر - 44

 ءانملعلا بهذم اذهو . فوخلا ةالص يف ريغتيال ة ةالصلا تاعكر ددع نإ

 ذبع نيب رباجو « نمابع نبا الإ « مهدعب نمو« نيعباتلاو « ةباحصلا نم ةفاك
 :.اولاق :مهنإف « هيوهار نب قاحسإو , كاحضلاو ؛ سواطو . يرصبلا نسحلاو ؛ هللا
 ضرفلا نأ مهنع يور دقو . ةدحخاو ةعكر لاتقلا ةدش دنع فوخلا يف بجاولا

 انني ؟595/4ع] . ةعكر مومأملا ىلعو « ناتعكر مامإلا ىلع فوخلا يف

 فوخلا ةالض ةيفيك - 1

 امئاقوبملا ناك وأ . هلتقيف ءودعلا هنياعي نأ  ماق نإ « فاخي ناك نم
 ضرف هنع طقسو ؛ ًادعاق يلصي نأ لح دق هنإف« مايقلا نم هعنمف « هسأر ىلع

 . لكلا عمجأ هيلغو : مايقلا

 . ءايإ ئموي هتباد ىلع هتضيرف يلصي هنإف . يلضملا بلطي ودعلا ناك نإو

 لك لوقاذهو. ضرألا ىلع يلصيف « لزني هنإف هودع بلطي وه ناك نإو

 ؟؟/ن (رذنملا نبا نع) م3/7ط] "ولعل لشأ نم هنع ظفحي نم

 |, :٠ [(رذنلا نبا نع)
 هتافامأ قوبسملا ءاضق - 5447

 . مامإلا مالس دعب هب اوقبسأم نومأملا يضقي نأ اهيلع عمتجملا ةنسلا

 . |ةكحمحتل]

 حبصلا ةالص

 :٠ حبصلا ةالص مكح -
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 ةادغ حبصلا ةيمست - 5

 . [174/5ش] .فالخ الب زئاج ةادَغ حبصلا ةيمست

 هه بولطملا نم ودعلا بلاط نئتسي ملو ءودعلا تاوف فوخب هديق هنإف ( يعازوالا مالكب بقعتم اذه
 ودنعلا توف نم ضرآلا لزن نإ تلاطلا فاخ اذإ هنآ يعازوآلا نع لقنو : ةيكلاملا نم بيبح نبا لاق
 . |(رجح نبا نع) 777/9ن ١/764فإ . لاح لك ىلع هجوت ثيح ىلص

 - الورود



 حبصلا تقو - 6

 ضايبلا وهو ؛ قداصلا رجفلا عولط حبصلا تقو لوأ نأ ىلع عامجإلا
 لك ينف سمشلا عولط عضوم يف قرشملا قفأ يف ءامسلا ضرع يف ذخخأي يذلا
 ديروت هيف ناك امبرو « هضايب دادزيو اهثوض ةمدقم وهو« اهلاقتناب لقتني نامز

 .رخآلا رجفلا ىمسي دقو . ةعيدب ةرمحب

 بنّذك كلفلا يف ًادعاص قدتسملا ليطتسملا وهو , لوألا رجفلا امأو
 فالخ الب حبصلا تقو هب لخدي الف , قفآلا يف ةملظ هدعب ثدحتو , ناحرسسلا
 . اهلك ةمألا نم دحأ نم

 نع يورام الإ « سمشلا صرق عولط وه رجفلا تقو رخآ نأ ىلع اوقفتاو
 .رافسإلا اهتقو رخآ نأ نم يعفاشلا باحصأ ضعي نعو . مساقلا نبا
 -121851448/13١ط ؟سام 5١//2ع ١44/1ب 768م ؟6رم ؟4١/1يإ
84 :13]|. 

 تقولا لوخ دب كشلا - 45

 . ["/8ك] . نيملسملا عامجإب هل ةالص الف ءرجفلا يف كلاش وهو ىَّلص نم
 اهتقو ريغ يف ةالصلا ءادأ - ؟491/

 ءرخؤت نأ الو , اهتقو ىلع مدقت نأ يغبنيال حبصلا ةالص نأ ىلع اوعمجأ
 . ةالصلا نم اهريغ نود « ةصاخ اهل تقو اهتقو نإف

 نمو . نيملسملا عامجإب زوجتال رجفلا عولط لبق حبصلا ةالص نإف « هيلعو 0
 اكك/اططإ عامجإلاب اهيف اطرفم ناك رهظلا تقو ءيجي ىتح اهرخأ :

 .[41/5ف 412/8 ش

 لك ىلع ًادبأ ناتعكر حبصلا ةالص نأ هب عوطقملا نقيتملا عامجإلا
 .نمآوأ فئاخ . ميقم وأ ءرفاسم وأ ء ضيرم وأ . حسيحص نسم دحأ

 .[1؛رم هذا كحكم]

 هالوؤام



 حبصلا يف ةءارقلا -

 ١ ممل - ؟م)

 رتولل حبصلا عطق -
(504) 

 1 . رجفلا ةّنس - 89

 «حبصل ةالص لبقو . رجنفلا عولط دعب نيتعكر بابحتسا ىلع اوقفتا

 '' .امهبوجو نم ةيفنحلا ضعبو يرصبلا نسحلا نع لقنام الإ : ةّبَس امهنأو

 يناشلا رجفلا عولط نيح نم اهتقو نأ يف ةمألا نم دحأ نيب فالخالو

 .٠ حبصلا ةالص ماَقُ نأ ىلإ

 ٠ ةالص يف مامإلا لوخد ملعف . هلزنم يف ناك ول هنأ ىلع اوعمجأ دقو
 | نإف . مافإلا ةالص توف فخي ملام « رجفلا يتعكز عكري نأ هل يغبني هنأ ءرجفلا

 . ةالصلا لبق امهلعجي نأ رمأ امنإ هن آل« « امهلصي مل مامإلا ةالص توف فاجن

 : |( ىسوم نب ةمادق نع) 997/1ي 01/5عا١/11 با نفل “2 مالا كس

 1 تونق“:ر

 رهظلا ةالص

 | .رهظلا ةالص مكح -

55 

 0 ' رهظلا تقود 0٠6

 حط دعب لغم ءيبش لك للظ نوك ىلإ سمشلا لاوز نيام نأ ىلع اوقف

 ١ نأ الإ « لاوزلا لبق رهظلا ة ةالص ةباحصلا ضعب زوج دقو . رهظلل تقو لاوزلا

 1 ؟ام ؟"رم]. رهظلا تقو-لوأ سمشلا لاوز نأ عامجإلا هيلع رقتنسا يذلا

 .. (ربتلا دبع ناو ءرذنملا نبا نع) 574 -578/1ي ١45/1ب ةكك ؟؟هراط

 ا 1/١ ؟ 7١/كف ١ (ضعبلا ع نع) ؟4/؟ع

 -ايإؤ وال



 رهظلا ليجعت -

 ١/198ت] . رهظلا ليجعت مهدعب نمو « ةباحصلا نم ملعلا لهأ راتخا

 .|ك1/5غ؟ ١/11

 رخلا يف رهظلا ريخأت - 7

 بجبيال جهولا رسكنيو . تقولا دربي نأ ىلإ رح لا ةدش يف رهظلا ريخأت

 . [(ينامركلا نع ) 17/7ف] . هبوجوب ليق دقو« "عامجإلاب

 ميقملل رهظلا تاعكر - 60

 وأ «ناك ًاضيرم « ميقملا ىلع رهظلا نأ هب عوطقملا نقيتملا عامجإلا

 . [!هرم ١181 01١ م] . تاعكر عبرأ ءانمآ وأ , افئاخ , احيحص

 رفاسملل رهظلا تاعكر -

 (؟هعم)

 رهظلا يف ةءارقلا -

5-06 

 ةعمجلا موي رهظلا ةالص كرت -

(450) 

 ءاشعلا ةالص

 ءاشعلا ةالص مكح -

)505 

 ءاشعلا تقو - 0

 تقو نيقفشلا رخآ وه يذلا ضيبألا قفشلا بيغم نأ ىلع اوعمجأ

 ؟١91/1ي ١/14ب ؟5رم ١55/١1 ١ا/5ك] . رجفلا عولط ىلإ ةمتعلا ةالصل
 .|١٠/ب 11/ع

-1991- 



 ميقملل ٍءاشعلا تاعكر -

 وأ ناك ًاضيرم ميقملا ىلع ةرخآلا ءاشعلا نأ هب عوطقملا نقيتملا عامجإلا
 : . [1هرم هلا كرام] تاعكر عبرأ .انمآ وأ ًافئاخ . ًاحيحص

 رفاسملل ءاشعلا تاعكر -

 (؟هدم)

 ءاشعلا ةالص يف ةءارقلا -

 : (ا

 ةالصلا لبق مونلا-

 . [[80ك] . ءاشعلا ةالص لبق مونلا نوريال ملعلا لهأ

 ءاشعلا دعب ثيدحلا- 7

 | ءريخ يف ناكام الإ . ءاشعلا ةالض دعب ثيدحلا ةهارك ىلع ءاملعلا قفتا
 .:كلذ وحنو « سانلا نيب حالصإلاو , لهألاو فيضلا ةثداحمو « ملعلا ةسرادمك

 . |[(يوونلا نع) ١ه/75ن ؟١8ك "#١" شإ|

 ١ رصعلا ةالص

 .. رصعلا ةالص مكح -

05 

 ْ رصعلا تقو -

 هلثم ءيش لك لظ ريصم وه رصعلا تقو.لوأ نأ ىلع اوعمجأ

 .:هيلثم ءْيش لك لظ ريصم رصعلا تقو لوأ : لاق هنأ ةفينح يبأ نع روهشملاو

 ٠ ةعامج هل رصتنا دقو « هنع نوذخآلا مهنيب نمو , مهلك سائلا كلذ يف هفلاخو

 : . فانحألا نم

 ينف لولخدلا تقو جرخ دقف ءاهلك تبرغ اذإ سمشلا نأ ىلع اوقفتاو

 .:اهيضقي نم ريغل رصعلا

 '. عامجإلاب راهنلا عبر رصعلا تقو نإو

#1١9 



 دقف « ةيقن ءاضيب سمشلاو ء رصعلا ىلص نم نا ىلع ءاملعلا عمجا دقو |

 (يبطرقلا نع) */5ف ؟"رم ١1524 ١49/1١ط] . اهتقو يف اهالص

 . [(ربلا دبع نبا نع) ”١/64ي

 رصعلا ريخأت - 4

 زوجيال هلرذعال نمل سمشلا رارفصا تقو ىلإ رصعلا ةالص ريخأت

 . [(ضعبلا نع) 708/1نإ . قافتالاب

 ميقملل رصعلا تاعكر - 6٠

 وأ : ناك ًاضيرم ميقملا ىلع رصعلا نأ هب عوطقملا نقيتملا عامجإلا

 . [؟هرم 01١ 0 741م]. . . تاعكر عبرأ ءانمآ وأ , افئاخ «احيحص

 رفاسملل رصعلا تاعكر -

 (؟همم)

 رصعلا يف ةءارقلا -

 ةففقإلا

 2 يبنلا ىلع ةالصلا

 مالسلا هيلع دمحم :َر

 نيديعلا ةالص

 ديع :ر
 نيديعلا ةالص مكح - ١

 ضرف تسيل اهنأ ىلعو ؛ ةعورشم نيديعلا ةالص نأ ىلع نوملسملا عمجأ

 . [ةؤ/ أس ؟/5 .1/5عالرم 1/12١ي] "نيع

500 

 اهنآ ةفينح يبآ نع يككحو . دمحأ بهذم رهاظ يف ةيافك ضرف نيديعلا ةالص : ةيميت نبا لاف ''
 . |5371| . نايعآلا ىلع ةبجاو

 تلاع



 ةعمجلاو ديعلا عامتجا -

 ْ (؟419)

 نيديعلا يلصي نم -

 ١ لججرلاو «دبعلاو رحلا اهيلصي نيديعلا ةالص نأ ينف ملعي فالخ ال
 1 . [8ا/5//7ف ه 40:54 4م] . رقاسملاو « رضاحلاو « ةأرملاو

 نيديعلا ةالص تقو - 6

 1 .:نيديعلا ةالصل تقو اهلاوز ىلإ سمشلا ءافض نم نأ ىلع اوقفتا

 ينف ىسلصتال اهنأ ء سمشلا تلاز ىتح ذوي لصت مل اذإ دعلا الص ذو

 أ . لكلا غمجأ هيلعو ٠ اهموي ةيقب

 . ""اهعولط دنعالو ء سمشلا عولط لبق ىّلصتال اهنأ ىلع ءاهفلا عمجأ دقو

 . ءاهقفلا لوق يف داعأ سمشلا عولط لبق اهالص نإف

 ..اهيف ةألصلا نع يهنملا تاقوألا يف هريغك , ديعلا موي نأ ىلع اوعمجأ دقو

 : ”*رم]. ءاهقفلا دنع رطفلا ةالص ريخأتو « ىحضألا ةالص ميدقت نسيو

 تن و5/8 - 951/1 .(لاطب نبا نغ) ؟55/5ف 717/1ي ؟١/١١ب ؟هه/اط

 . [(يدهملا نع) 55/58ن 11445

 نيديعلا ةالص ىلصت نيأ - 4

 1 . ةعمجلا ثيح ىَّلصُت نيديعلا ةالبض نأ ىلع عمجم مهلك

 | 2 ٠ ىلصملا ريغ يف زوجتال ةالصلا نأب نيملسملا ءاملع:نم دحأ لوقيالو

 |. ىلصُلا ىلإ. ةديدم وأ « تربك وأ ترغص « ةيرق لك لهأ زربي نأ نسيو
 «عماجلا يف ةعامج نولصي مهنإف « ةقشم مهيلع ناك:اذإ الإ ء عساو ءاضف يف

 الإ ىلصتال نيديعلا ةالص نإ : ةفينح يبأ لوق الإ «فالخ هيف ملعيال اذهو

 . 1١4452[ 9544 .861م] . عماجر صم يف

 .|555/5ف] . سمشلا عولط دنع ديعلا ةالص تقو لوآ نآ قلطأ نم قالطإ ءاهقفلا عامجإ ىلع ركعي 0

 -غ١ل/ا-



 رطفلا لبق لكألا - 5016

 . رطفلا موي ىلصملا ىلإ جورخلا لبق لكألا نوبحتسي ءاهقفلا ةعامج

 . [1ةؤهكإ]

 نيديعلا ةالصل ةماقإلاو ناذألا-

 « ةيواعم نع لقنامو . عامجإلاب سيال نيديعلا ةالصل ةماقإلاو : ناذألا
 . مهلبق عامجإلا فالخ وهف ءاهل ةماقإلاو ناذألا نم دايز نباو « ريبزلا نباو '

 « يقارعلا نع) ؟190/8ن ه17م7177/1ي 9/1١٠ب 187/4ش[ مهدعبو

 . [(ةمادق نباو

 نيديعلا ةالص تاعكر - «”هاال

 1441 7/١١7ي "ارم ١7/هع]. عامجإلاب ناتعكر نيديعلا ةالص نإ
 . [هو/8ح

 نيديعلا ةالص ةيفيك - 4

 . "فالح الب ةعكر لك يف ةروسو . ةحتافلا ةءارق عرشي

 . ةءارقلا رهجلا ىلع ةمألا تعمجا دقو

 لطبتالو . بجاوب سيلو . ةنس اهنيب ركّذلاو /”ةدئازلا تاريبكتلا نإو
 . فالخ هيف ملعيال اذهو . اوهسالو ءادمع هكرتب ةالصلا

 . نهنيب ركّذلاب رارسإلا ىلعو ٠ تاريبكتلاب رهجلا ىلع ةمألا تعمجأ دقو
 . |1005 -هواج ؟هن/غط ؟؟/هعا فلاب هام 14014/1يز

 ةعامج نيديعلا ةالص - 84

 . هيلع عمجم اذهو « ةعامج ديعلا ةالص رست

 ىلع مهرثكأو « يورام بحتسي مهلكو ؛ ىدعتيال ءيش ديعلا ةالص يف ةءارقلا يف ءاهقفلا دنع سيل "'
 . |9508 . 45 يبنلا نع كلذب تاياورلا رتاوتل ٠ ةيشاغلاو ؛ ىلعألا ةروس بابحتسا

 يف سميخو « مارحإلا ةريبكت ريغ ىلوألا ةعكرلا يف عبس يهو ء اهددع يف فلتخم تاريبكتلا هذه أ”

 « يرهزلاو «زيزعلا دبع نب رمع لوق وه اذهو ؛ ىلوألا ةعكرلا نم ضوهنلا ةريبكت ريغ ةيناثلا ةعكرلا
 « يردخلا ديعس يبأو ؛ ةريره يبأ نع يورم وهو ؛ ةعبسلا ةنيدملا ءاهقفو « ينزملاو ء دمحاو ؛ كلامو

 . [518/؟يإ . كلذ فالخ ءالؤه ريغ نع يورو . رمع نباو « سابع نباو

 تاللود



 1 "ا ملعي هيف فالخال اذهو ء بطخيال هنأ الإ ءادرفنملا نم زوجتو

 .[59/5->:44م

 ةعامجلا ةالص :ر

 نيديعلا ةبطخخ -
 سانلا ينف بطخو ماق ديعلا ةالص نم ىهتنا اذإ مامإلا نأ ىلع عامجإلا

 : «ربمع نع يورامو . سانلا قرتفا « امهمتأ اذإف . ةسلج امهنيب سلجي نيتبطخ

 , يتب نغ لقنامو . حصيال ةالصلا ىلع ةبطنلا ميدقت نم ريبزلا نباو . نامثعو
 . مهلبق عامجإلاب قوبسم هنأل هب ٌدتعُي الف : ةبطخلا ميدقت نم ةيمأ

 . ءاهقفلا ةعامج لوق يف ةبطخلا عمسي ىتح يلصملا فرصنيالو
 9454121 .؟ا/1/5ت 17م (ضايع نع) ١/ه6 137/4 785/١ ش]

 ,.[(ةمادق نباو « يقارعلاو « ضايع نع) 794/50 719/7ي ؟١/9١ب

 ا : ني ديغلا ةالص نس -

 ْش مامالاو ء اهدعبالو ء اهلبق ةّنسس نيديعلا ةالصل سيل هنأ ىلع عامجإلا
 13/هع(هري :ريغو « يرهزلا ن نع) 7170511. "ءاوسم اذه يف مومأملاب

 . [(ةمادق نباو , يرهزلا نع) 7٠٠١ 5/*ن (ضعبلا نع ) 787/95ف 5

 ديلا ةالص لبق ةالنصلا زاوج اوآر مهنآ ملعلا لهآ نم ةفئاط نعإيكحام عامجإلا ىوعد دري ''
 ؛ دعس نب لهسو ؛ جيدخ نب عفارو ؛ بيصخلا ن نب ةديربو « كلام نب سنآ نع كلذ يورو ..اهدعيو

 دوسالاو « رينج نب ديعسو « يعخنلا ميهاربإو , ةزرب يبآو « بلاط يبآ نب يلعو ؛ دوعسم نب هللا دبعو
 « بنيسملا نب ديعسو ؛« نْسحلا يبآ نب ديعس هيخآو « يرصبلا نسحلاو:« ديزي نب رباجو « ديزي نبا
 « دمحم ني مساقناو ؛ ةسقلعو «رجبزلا ن نسب ةورعو ٠ ىليل يبأ نب نمحزلا دبعو « زرحنم نب ناوفصو
 . ةدرب ٍيبأو ؛«لوحكمو ؛ نيريس نب دمحمو

 نويرصبلاو « اهلبقال ء انهذعب نولصي نويفوكلا : دمحأ لوق عامجإلا ىوعد داسف ىلع لدي اممو
 « ةيفنحلاو ؛ يروشلاو , يعازوألا لاق لوآلابو . . اهدعبالو اهلبقال نوينالملاو « اهذعبال اهلبق نولصي

 كلام امأ . ٍدمحاو ؛ جيرج نباو : يرهزلا لاق ثلاثلابو « ةعامجو ؛ يرصبلا نسحلا لاق يناثلابو
 . ناتياور دجسملا ٍنف هنعو . ىلصملا يف هعنمف

 5 نإ اهدعبالو : اهلبقال ةالصلا يف ةهاركال : فلشلا نم ةعامجو : يعفاشلا لاقو

 -ا/ؤ5-



 ىلصملا نم ةدوعلا -7

 بهذ يتلا قيرطلا ريغ ىلع يلصملا عجري نأ بحتسي هنأ ىلع اوعمجأ

 . [١/4١1ب]. نيديعلا ةالصل اهيلع

 نيديعلا يف ريبكتلا -

 ريبكت :ر

 ليللا مايق ةالص

 ليللا مايق مكح - 0

 , "ضرفب سيل ةدّكؤُم ةّئسو « عوطت ليللا مايق نأ ىلع ةمألا عامجإ نإ
 عم هلبق نم عامجإلاب دودرم وهو . هبوجو نم فلسلا نع يكح ام الإ

 . ةحيحصلا صوصنلا

 اذهو« هتمأ نع خسن دقو ؛ و لوسرلاب صاخ ليللا مايقب رمألا نإو

 مكرم هامل عا الإ - 4-5445 - 411 هيلع عمتجم

 . [2/5ف (ضايع نع) 15/4 + 7515/1١ ش

)١0( 

  4ليللا مايق تاعكر -ح

 . هنم' صقنيالو « هيلع دازيال دح ليللا مايق يف سيل هنأ يف فالخ ال

 ”77ا/ك (ضايع نع) 7/4 ش] . ىنثم « ىنثم ملعلا لهأ دنع اهنكلو

 .|59/5١ت

 رتولا ليللا ةالص رخخآ - ٠088

 ءاملعلا لوق وهو « ليللا ةالص دعبام ىلإ رتولا ةالص ريخأت ةئسلا نإ
 .[4/١١ش] . ةفاك

 بهذم يف لوق وهو . ةاشلا بلح ردقب ولو . بجاو ليللا مايق نأ يناملسلا ةديبع نع : ةيميت نبا لاق
 .[733] . دمحأ

 تاللالا-



 .فوسكلا ةالص

 1 فوسُكلا ةالص مكح -
 ةدسّكؤُم ةّنِس يه اغإو « ًاضرف تسيل رمقلاو سمشلا فوسُك ةالص

 171/59 0 494/9ي ١ 4/4ش ١/7١7ب ؟ رم ٠ /؟عإ- عامجإلاب

 . [(امهريغو « يدهملاو « يوؤنلا نع) 558/؟ن الا/اح

 م

 فوسكلا ةالصل ةماقإلاو ناذألا - ”هالا/

 ١ 530 ةماقإ الو « ناذأ فوسكلا ةالصل سيل هنأ ىلع اوعمجأ
 1 . |ةامحشدل

 فوسكلا ةالص ةفص - 64

 : مايقلا يف ةحتافلا أرقي هنأو , "”ناتعكر فوسكلا ةالض نأ ىلع اوقفثا

 00 . ةعكر لك نم لوألا
 1 . ةالصلا يف عوكرلاو ةءارقلا ةلاطإ بابختسا ىلع اوقفتا

 ْ رصقأ ىلوألا ةعكرلا نم يناثلا عوكرلاو ٠ يناثلا مايقلا نأ ىلع اوقفتا دقو
 ةيناثلا ةعكرلا يف ة يناشلا مايقلا اذبكو ء اهنم لوألا عوكرلاو ؛ لوألا مايقلا نم
 ْ . ةيناثلا ةعكرلا نم امهنم لوألا نم رصقأ

 | «5151510/4ش] . "ءاملعلا عامجإب نيتدجسلا نيب سولجلا ليطيالو
 (يؤونلاو . يلازغلاو ء لاطب نبا نع) دع (ضايع نع) 14

 ْ . [(يوونلاو « لاطب نباو « يلازغلا.نع) 7005 755 . ؟؟2/6ن

 : ةعامج يف فوسكلا ةالص ءادأ >8

 . [١/707ب]. ةعامج يف ىَدْوُت فوسكلا ةالص نأ ىلع اوقفتا

 2 -*50/؟يإ . ءاش نم اهيلإ عجريلف ؛ ةفلتخم ثيداحآ تيور فوسكلا ةالص ةفص يف"
 . سولخا هن ةغ هللا لوسر لاطأ : حيحصلا ثيدحلاب جوجحم وهف الإو« « مالك الق يبهذملا قافتالا دارأ نإ ©

 1 . [؟15/5ن ة75/؟فإ دجسيال ليق ىتح نيتدجسلا نيب

 -م١ؤ/ا-



 فوسكلا ةالص ءاضق -

 457/17/ف] . فوسكلا ءالجنا دعب ىضقُنال فوسكلا ةالص نأ ىلع اوقفتا
 ففي

 ضيرملا ةالص

 ةالصلا رصق يف ضرملا رثأ - ٠61

 . [؟97/4ع]. عامجإلاب ةالصلا رصق يف هل رثأال ضرملا نإ

 مايقلا نع زجاعلا ةالص > 7689

 انهالص , فوخ وأ « ضرمل مايقلا نبع زجع نم نأ ىلع ةمألا تعمجأ

 . هيلع ةداعإالو , ادعاق

 . عامجإلاب اهيلع ىنبو « دعق ءزجع مث . ًامئاق ةالصلا حتتفا نإو
 58ام 19/75١1ي ١/177ب 799م (هريغو « دماح يبأ نع) ٠ 1١٠/:ع]

 .[88/5ن ؟ ه٠ /؟ط

 ةبادلا ىلع ةالصلا - ؟هم

 . [؟ةام] . ةبادلا ىلع يلصي نأ ضيرملل نأ ىلع اوعمجأ

 هدوجسو ضيرملا عوكر - 8
 مل اذإ دوجسلاو . عوكرلا ضرف هنع طقسي ضيرملا نأ ىلع ءاملعلا عمجأ

 . نكمأ فيك يلصيو « امهناكم ئمويو ؛ امهدحأ عطتسي ملوأ « امهعطتسي

 . هيلع عمجم وهو . قسفي هنإف , ءاميإلاب ةليلو موي ةالص كرت نإف
 . ١187| كالا ؟ه9/؟ط ١//1بإ

 رفاسملا ةالص

 ةالصلا رصق مكح - ”ه6

 تلاقو « ًانمآ ناك ولو ؛ رفاسملل ةالصلا رصق زاوج ىلع ءاملعلا قفتا
 ١/587ي الالام ١/150بإ . ذاش اذهو . فلاخلل الإ زوجيال رصقلا نإ : ةشئاع

 .[44 ١ ؛ا/كح

 -الؤ8-



 ةروصقم رفسلا ةالص ةيمست -

 : انين ةروصقم رفسلا ةالص ةيمست ىلع نيملسملا عامجإ نإ
 ةالصلا رصقي نم - ما

 55 ًارفاسم ةالصلا لاح ْمَسُي م نم ىلع رصقال هنأ ىلع عامجإلا
 00 رفاسملا ةالص تاعكرا

 8 ًادبأ تاعكر ثالث نرغملا ة ةالصو . ًادبأ نانتعكر خبصلا 5 ةالص نإ

 تاعكز عبرأ اهنإف ؛ ءاشعلاو , رصعلاو ء رهظلا يف الإ تاعكرلا ددع فلتخي الو

 .:نقيتم عامجإ هلك اذهو . رفسلا يف ناتعكرو « ضيرلاو حيحصلل رضحلا يف
 112/4ع(رذنملا نبا نع) 7١٠١ -5/١719277ي 45 - 482 ؟الام هك١م]
 م77 70 /9ن (هريغو ءرذنملا نسبا نع) هال“ 41494 71/5ف 6/١١41ش

 ٠ . [(رذنما نبا نع)
 هتالص رفاسملا مامتإ -

 ةالص ىسلصو ّمأ ءاش نإو «رفاسم ةالص نيتعكر ىَلص ءاش نإ رفاسما نإ
 . 15١١| 5/١57؟ي] . ةباحصلا عامجإ هيلعو . ميقم

 : ةالضلارصق أدبي ىتم - 6

 ناينب رفاسملا قرافي نيح' نم .زوجي 5 ةالصلا رصق ءادثبأ نأ ىلع اوعمجأ

 هنأ كلام نع ةيفعض ةياور يفو . مايخلا لهأ نم ناك نإ . هموق مايخخوأ . هدلب

 نبا ناحصأ نم ةعامجو ؛ ءاطع نع يكحو ٠ لايمأ ةثالث زواجي ىتح رصقيال
 موي يسفر صقيال هنأ دهانجم نعو . هجؤرخ لبق رصق رفسلا دارأ اذِإ هنأ دوعسم
 « فلسلا عامجإو « ةئسلل ةذبانم اهلك. تاياورلا هذهو.. ليللا لخدي ىتح هجورخ
 (رذنلا نبا نع) 450 /5ف ال487 ٠-- 411/ه ؟الامإ . فلخلاو

 . [(رذنملا نبا نع) 7/5١7ن (رذنملا نبا نغ) « 4/7١7ي 789/7 ش

 تالا. -



 رصقلا ةفاسم لقأ - 641

 . ""قوف امف « لايمأ ةثالث نم رفسلا يف نوكي رصقلا نأ ىلع عامجإلا

 ىلإ ةمركملا ةكم نم جلا مايأ ريغ يف جرخ نم نأ ىلع اوعمجأ دقو
 . ةالصلا رصقيال هنأ ء ىنم

 « ةرونملا ةنيدملا لثم نم ةمركملا ةكم ىلإ رفاس اذإ هيلع نأ ىلع اوعمجأو

 . [017 كالام 41١09١١ /هه (ضعبلا نع) 017م] . ةالصلا رصقي نأ هل نأ

 رصقلل ةحيبملا رفسلا ةدم لقأ -

 ةدم تناك وأ « نيكرشملا دهاج وأ « رمتعا وأ ء جح نم نأ ىلع اوقفتا

 ىدأ دقف « نيتعكر , ءاشعلاو ءرصعلاو « رهظلا ىلصف . ًادعاصف مايأ ةثالث هرفس

 - [5/١13ي 41١١19 - ع1171/- معاك ؟هرم] . "”هيلعام

 ةالصلا رصق دَح - 04+

 ملام نمزلا لاط امهم ةالصلا رصقي نأ رفاسملل نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ

 . ةماقإلا ىلع مزعي

 . "هيلع عمجم اذهو , ةالصلا مأ ًاموي رشع ةسمخ ةماقإ ىون نإف 02

 فلامخمالو ءرمع نباو « سابع نبا لوق وهو ٠ يمشاهلاب اليم نيعبرأو ةتس نم لقأ يف رصقال : اولاق
 . ةباحصلا نم امهل

 دشأ امهنع فلتخا دق هنالو « ةباحصلا نم امهريغ امهفلاخ دق هنال هب مهل قلعتمال اذكهو

 . ةالصلا ترصق اليم تجرح ول : هلوق رمع نبا نع يور دقو . فالتخالا
 917| م]. ءاش نم اهيلإ عجريلف : ةريثك الاوقآ مرح نبا ركذ دقو

 . |(يعازوألا نع) 1١١ /7يإ . ماق موي ةريسم يف رصقلا نولوقي ءامللعلا ةماع لير
 ءاموي رسشع ةسمخ نسمع رثكأ ةماقإلا يوني نيح متي هنآ ريبج نب ديعس نع اندروأ دقو . لطاب اذه '')

 - هريغو سابع نبا هفلاخو ءرمع نبا نع هيف فلتخاو
 « ةباحصلا نم فلاخم امهل فرعيالو ٠ سابع نباو . رمع نيا لوق كلذ ناب يأرلا باحصا لوقو

 هاوز . هنع هوكحام فال هسفت سابع نبا نع انركذو « مهنع هيف فالخلا انركذ دقف ء حيحص ريغ
 نأ ههجو . ةليل ةرشع عست ةماقا يف سابع نبا ثيدحو . هيف هنع هوكحام دجأ ملو ؛ هننس يف ديعس

 . [558/1ي 018م] . ةماقإلا عمجي مل 35 يبنلا

 اولا -



 رفسلا مسا هنع اهيف عفتريال ةدم ةماقإلا تناك نإ هنأ ىلع اوقفتا دقو

 هنأ ءرفسلا نع قئاع هقاعو « 'اةدملا كلت ىف ءاهقفلا نم دحاو يأر بسحب
 ش . هللا ءاشام ماقأ نإو , ةالصلا رصقي

 وو « اههتويب لخدي ىتح ء رصقي ةنإف « هتنيدم ىلإ رفاسملا عجر اذإو
 (فانحنألا نع) هاهم 174/1ب 787/75ت]. دش نم الإ « ءاملعلا بهذم

 ن فع) - ملزو - ملكأ - ىلإ 5 - ما ؛؟5- نادم - الورم - الواو

 . [(فانحألاو ءرذنملا نبا نع) 774 7//757ي (يواحطلا

 ةالصلا ماتإ رفاسملا ةيند- 1

 همزلي كلذ نإف« مامتإلا 5 ةالصلا يف هلوخد نيح ينف رفاسملا ىون اذإ

 1 . [81552] . ءاملعلا عامجإب

 ةالصلا تقو لوجخد دعب رفسلا - 6

 ؟4ام] . اهرصق هلزاج ةالضلا تقو لوخد دعب رفاس اذإ هنأ ىلع اوعمجأ

 ْ . [(رذنملا نبا نع) 57/7 ي
 ةالصلا ءانئأ يف رفسلا - 5

 يف وهو: دلبلا تقرافو « تراسف « «دلبلا يف هتنيفس يف ة ةالصلاب مرحأ نم

 .|١/0عز نيملسملا عامجإب رضح ةالص اهمتي هنإف ء ةالصلا

 ةالصلا ءانثأ يف ةماقإلا - 817

 ش « ةعكر ئلص دقو « ةماقإلا راد تلخدف :رفسلا يف هتنيفس يف ىلص نم
 1 . [١/519ع]. عامجإلاب رضح ةالص اهمتي نأ همزلي هنإف

 رفسلا يف رضحلا ةالص ركذ - 4

 ربضح ةالص اهيدؤي نأ هيلعف ءرفسلا يف اهركذف ءرضحلا ةالص يسن نم
 ..[(رذنلا نباو « دمحأ نع) ا ؟مام] . يرصبلا نسحلا الإ عامجإلاب

 « ةفيتح يبآ بعذمو . ةالصلا مآ مايآ ةعبرأ ةماقإ ىلع رفاسملا عمزآ اذإ هنآ يعفاشلاو ؛« كلام بهذم '')
 ةبماقإلا ىلع عمزأ اذإ هنأ دوادو ء دمخأ بهذمو . متآ اموي رشع ةسمخ ةماقإ ىلع عمزأ اذإ هنآ يروثلاو

 8 أذل - ا1/١بإ 8 متأ مايآ ةعبرأ نم رثكأ

 لااا



 ةرورضلا تقو يف ةالصلل رفاسملا ركذ -

5350 

 ًايهاس رفاسبملا ةالص مامإلا ماتإ - 4

 « ًايهاس نيتعكرلا نم ماق نإ رفسملا ةالص يف مامإلا نأ ىلع عامجإلا
 الإو « مستي نم مومأملا ناك وأ « مامإلا متأ نإ كلذ يف هعابتا مومأملا ىلع ضرفف
 . |4ا١01م] . الف

 ميِقُب ىدتقا اذإ رفاسملا ةالص - 06+

 157/9؟ف] . قافتالاب ٍميقُم ة ةالص ىلص ميقم ىدتقا ذإ رفاسملا نإ

 . [15/١27ي (يعفاشلا نع)

 ةلحارلا ىلع رفاسملا عوطت - "ها

 ثيح ءرفسلا يف ةلحارلا ىلع عوطتلا زاوج ىلع نيملسملا عامجإ نإ
 « عوكرلا نم ضفخأ دوجسلا لعجي « ءاهإ ئمويو « اهريغو ؛ ةلبقلل « هب تهجوت

 :3/72ت 14 ٠/١ شإ. هلحم يسفو ةلحارلا ىلع سلاج وهو ؛ مّلسيو ؛ دهشتيو

 ن0 1/1 ما - مم مل ماله "الهال ةيكم/ اه

 21؟5/؟ن (ديعلا قيقد نبا نع) 459/5ف (ربلا دبع نباو « يذمرتلا نع)

 . [(مهريغو , رجح نباو . يقارعلاو « يوونلا نع) 4

 برغملا ةالص

 برغملا ةالص مكح - '

(55) 

 برغملا تقو - اكن

 تقو هنإف « اهبورغ لماكتو « تبرغ اذإ سمشلا نأ ىلع عامجإلا
 . برغملا ةالصل

 ١6 ه١ ط ١40/2 ؟ام] . برغملا تقو نم ةرمحلا نأ ىلع اوعمجأ دقو
 . |1/5ن ١64/١ ؟ا//١1ي ؟5رم (هريغو . رذنملا نبا نع) ”"/8عا

 الم



 ليللا ةالص نم برغملا - 05

 . [17889ك] . ليللا ةالص نم برغملا ةالِص نأ ىلع اوعمجأ

 برغملا ليجعت - 5

 . عامجإلاب لضفأ اهتقو لوأ يف, برغملا ليجعت نإ
 نم ةفاك ء ءاملعلا دنع هوركم رذعلا لاح ريغ يف برغم ا ريخأت نإوا

 ىلإ برغملا نورتؤُي مهنأ ةعيشلا ننع يكح دقو . مهدعب نمف« ةباحصلا

 718/9نش 61/7 ع] . هل ليصأ الو  هيلإ تفتليال اذهو . موجنلا كابتسشا

 . [(يوونلاو « يذمرتلا ن نع) © ك/ن نوع - مدل "4/1 "/١1ت

 0 برغملا تاعكر - 666

 وأ « ضيرم وأ « حيحص نم دحأ لكك ىلع ًادببأ تاعكر ثالث برغل ش
 فلل هب عوطقم نقيتم عامجإ اذهو . نسمآ وأ , فئاخن «ميقم وأ «رفاسم

 1 .[؟ةرم ه١

 بزغملا ةالص يف ةءارقلا -

 ا (0ا

 ! برغملا لبق عوطتلا - 6
 دجسملا يف ناك نمل برغملا لبق نيتعكر ةالص بحتسي هنأ يف فالخ ال

 :ريخأتلا يف رثؤيال نيتعكرلل هلعف ناكو . ةعامجللًارظتنم تقولا كلذ يف
 .[م/كذإ

 . برغملا ةداعإ -

 (؟415)

 ةلفانلا ةالص

 عوطنلا ةالص :ر

 5غ -



 رتولا ةالص

 رتولا مكحخ - ههاب

 ابأ الإ ؛ اهلك ةمألا دنع ةدّكؤم ةئس وه امنإو . عامجإلاب ضرفب سيل رتولا
 ءرذنملا نبا نع) 016 . 4/5ع] . ضرف هنأ هنع يورو ء بجاو وه : لاقف ةفينح
 . [11/442 791/1١ (دماح يبأو ٠ بيطلا يبأو

 رتولا تقو -

 , "رتولل تقو رجفلا عولط ىلإ ءاشعلا ةالص دعبام نأ ىلع اوقفتا
 ليقو ؛'ملعي فالخ الب هأزجأ ءاشعلا دعب ليللا نم رتوأ تقو يأ يفو

 ١ه/7ي ١/146ب ”79ام 7”رمإ. فيعض وهو . ءاشعلا ليق رتولا زاوجب
 (رتلملا نبا نع) 740/5ف (رذنملا نبا نع) ه18/8عالالك؟ - "الك
 . [(ضعبلا نع) 41/ن

 رتولا تاعكر - 4

 ةباحصلا نإو . ًاعبرأ الو . نيتنثا نوكي ال رتولا نأ ىلع لكلا عمجأ
 ةعكرب حصي هنإو ”زئاج نسح ةلوصوم تاعكر ثالثب رتولا نأ ىلع اوعمجأ
 786/7ف] . امهعبات نمو . يروشلاو , ةفينح ابأ الإ ء ءاملعلا لوق ىف ةدحاو
 . [(ضعبلا نع) 77/7ن 018/7ع (ضعبلا نع)

 ليللا ةالص رخآ رتولا -

 (ك00ه)

 رولا يف تول -
 تونق :ر

 اوتاك مهنآ ةشئاعو ءادردلا يبآو  ةفيذحو ؛ تماصلا نب ةدابعو « سابع نباو ؛ دوعسم نبا نع يور 00
 8542| . اذه فالخ ةباحصلا نم مهريغ نع وري ملو ؛ رجفلا ةالص لبقو رجفلا دعب نورتوي
 . [193/1بإ . هفالخ ةباحصلا نع يور هنآل حصيال اذهو . [(ضعبلا نع) 197/1ب

 ةالصب اوهبشت ثالشب اورتوتال : افرقومو اعوفرم ةريره يبآ نع هاور امب يوزرملا رصن نب دمحم هبقعت 0
 نع مسقم قيرط نمو . ملسمو يراخبلا : نيخيشلا طرش ىلع هدانسإو مكاحلا هححص دقو . برغملا
 هرك هنآ راسي نب ناميلس نمعو ءاضيأ يئاسنلا هجرخأ « ثالثب رتولا ةيهارك ةشئاعو « سابع نبا
 ؟م5/؟ف] . عامجإلا يف حدقت راثالا هذهف . ةضيرفلا عوطتلا هبشيال : لاقو رولا يف ثالثلا
 ؟ ايدل
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 رتولل حبصلا عطق -
4 

 ىطسولا ةالصلا

 :اهيلع ديكأتلا - ٠+

 ل ا تاولصلا دكآ ىطسولا ةالصلا نأ ىلع ءاملعلا قفتا

 1 "ا

 اذفإ

 حلصلا هيف زوجي ام-

 لهأ نيبو « برحلا لغأو . نيملسملا نيب حلصلا زاوج ىلع ةمئألا تعمجأ

 . [44/هح 477/4ي] . قاقشلا فوخ دنع نيجوزلا نيبو« يغبلا لهأو . لدعلا

 : مهو - هك

 نيدلاب رارقإلا ىلع حلصلا - 7

 ا /١بإ. نيدلاب رارقإلا ىلع حلصلا زاوج ىلع نوملسملا قفتا

 حلضلا لدب ةيمولعم - +١55

 . عامجإلاب حيحص مولعمب حلصلا نإ
 ؟ةرهخ]. ”عامجإلاب زوجتال اهنإف «مولعملا نع لوؤجماب ةحلاصملا امأ

 1 : . [(يدهملا نع) ؟ه5/هن

 ةالص اهنآ مهريغو . ةباحصلا نم ءاملعلا رثكا هيلع يذلاو . ىطسُولا ةالصلا ديدحت يف ءاملعلا قلتخا ١'(

 : ش 0 59/9]2ع] . رصعلا

 : : [؟؛رم] . حلصلا يف عامجلإل

 ٠ نيد هيلعو ؛ اديهش ددحأ موي لتق هابآ نآ رباج ثيدح نإف , عامجإلا اذه ةحص يف رظنب نأ يغبني 60

 « يبأ اوللخيو يطئاح ةرمث اولبقي نآ مهلاسف . 5 يبنلا تيتآف : لاق . مهقوقح يف ءامرغلا دتشاف

 « لجختلا يف فاطف « حبصآ نيح انيلع ادغف . كيلع ودغنس لاقو ؛ يطئاح #8 يبنلا مهطعي ملف . اوبأف

 ٠ ثييدحلا اذهو . يراخبلا هاور . اهرمث نم ال يقبو + مهتيضقف ؛ اهتذذجف « ةكربلاب اهرمث يف اعدو

 . [؟05/هنإ . زاوجلاب حرصم

 دالك



 نيل دبلا ليجعت - 5

 . [؟ه/هح| . ًاعامجإ نيلدبلا ليجعت حلصلا يف حصي

 نيدلا نم لقأ ءافو ىلع حلصلا - "ه5
 اهنم لقأ مه اردب مهارد نع هنئاد حلاص نإ ٍنيدملا نأ ىلع ءاملعلا ٍقفتا

 نأ لبق ائيش هنع سي نأ زجي مل لجألا لحي مل اذإف . لجألا لح اذإ اج
 . هناكم ضبقي

 نم نئادلا هئربيو ء هلام ضعب نئادلا نيدملا يطعي نأ ىلع حلصلا نإو

 الب زئاج نسح اذهف , لعفل هنم هأربأ ام ذخأي نأ ءاش ولو « هرايتخاب هيقاب
 . [70١١م (لاطب نبا نع) 77//هف] .ريخ وهو . فالخ

 هسنج ريغب نيدلا نع حلصلا - 2655

 ةطنح َدَم) ) نيد لجر ىلع هل ناك ول ًالجر نأ يف عيمجلا نيب فالخ ال

 ًانمث هلثم نوكي نأ زوجي ام اًبحأ ام ىلع نيدلا نع هحلاصي نأ هل زاج (ًالثم

 . اهعيبو اهؤارش لحي ئتلا ءايشألل

 لولح دعب نئادلا حلاص نإ نيدملا نأ ىلع ءاملعلا قفتا دقف « هيلعو
 . ضبقلا طرشب زاج « مهاردب ريناتد نع وأ « ريئاندب مهارد نع لجألا

 هيلعو ء سنجلا فالتخا عم نيلدبلا نيب لضافتلا حلصلا يف زوجيو ش
 . [١771/هن ؟ةه/هح (لاطب نبا نع) 777//هف تك عامجإلا

 لدب تود حلصلا -”هكالا

 .ءاربإلا ىتنعمب ؟ هزاوج ىلعو « ًاعربت حلصلا ةحص ىلع عامجإلا

 .[؟؛ة/هجحإ]

 ودعلا ةحخلاصم-'

 (ةء/ -وي5-ه44)

 منص

 ةروص ؛ر

 داعب -



 ةروص

 هريوصت حابيام - 8
 : هي بسكتلاالو هتعنص مرحتالو؛ ةيف حورال امم ء هوحنو  رجشلا ريوصت

 . هرك هنإفأ ًادهاجم الإ «, ةفاك ءاملعلا بهذم اذهو . هريغو رمثملا رجشلا ءاوس

 411/772 (يووسنلا نع) ١516/1لف 8/١٠١4ش]. رسمشملا رجسشلا ريوصت

 . |(يدهلاو ناللسر نباو« يوونلا نع)« هان 7” 1٠١ ؟/1؟ن 1غ

 : هريؤصت مرحيام - فانمل

 ١ ناكأ ءاوس :رئابكلا نم وهو ميرحتلا ديدش مارح ناويجلا ةروص ريوصت نإ

 ١ لاقو . ءاملعلا لوقوه اذهو . كلذ ريغوأ ءرادجوأ «رانيذ مأ؛ بوث يف ريوصتلا

 اذهو . لظ اهل نسيل يلا روصلاب سأب الو « لظ اهل امع يهنلاب فلسلا ضعب

 ١ "/" م ا/ةح (يوونلا نع) ”١٠/60٠ف مش. لطاب بهذم

 . [(يوونلا نع)
 ْ ليئامتلا مكح - ا

 : بجي مارح (ليثامت) ماسجأ تاذ تناك نإ روصلا نأ ىلع عامجإلا نإ

 يف ةصخرلاب فاسلا ضعب لاقو . "ال مأ , نهتمي ام تناكأ ءاوس « اهرييغت

 * "49/8ش (يبرعلا نبا نسع) ٠ ]فف18/6١ 751١ ٌتانبلا راغصل ٍبْعللا

 . [(يووتلا نع) ١٠؟/1ن
 ليئامتلا عيب - ١/01"

 ول 205 مسا لهأ دنع لمعلا هيلع مانصألا عيب ميرحت

 موص
 مّوصلا فيرعت - فذ

 ىلإ قداصلا رجفلا عولط نم تارطفملا نع كاسمإلا وه عورشملا موصلا

 نم أدبي هنأي لاقف شسمعألا الإ هيف فلاحي مل عامجإ اذهو «. سمشلا بورغ

 . ١47184[ /9/7يإ] . قرطلاو تويبلا ألمي يذلا رجفلا

 . [١818/9فإ . ةحابم اهنآل تانبلا بعل ريغ يف هلحم عامجإلا اذه

-/88- 



 مايصلا اعون -- ؟هال"*

 . [/55م] . نقيتم قح عامجإ اذهو « عوطتو . ضرف : نامسق مايصلا

 موصلا ةرافك يف موصلا -

 (؟ 5

 راهّظلا ةرافك يف موصلا -

 م41

 لتقلا ةراقك يف موصلا -

 (م449)

 نيميلا ةراقك يف موصلا -
44 

 موصلا رذن -

 (غ054)

 ناضمر موص مكح - 4

 78/7 ي] . ضرفو « نكر ناضمر رهش موص نأ ىلع نوملسملا عمجأ
 . [17ا//1ج ؟ا/1/1ب اله ]8ع

 ناضمر ريغ موص - 66

 2 7177/5ع] . عامجإلا هيلعو . عرشلا لصأب ناضمر ريغ موص بجي ال

 . [؟07١//١ش الاله

 ناضمر موص بجي نم ىلع - 5211

 ما نامصي الف ا وأ « ناك ًاركذ « ًادبع وأ « ناك ًارح

 ضرف هلك اذهو . مايألا كلت مايص نايضقيو ؛ امهسافن مايأ الو ؛ ةتبلا امهضيح

 . [١017/4/1ب 4١ . 5ةرم ال16 مالسإلا لهأ عيمج نم نقيتم

 (؟هحال)

 دارو



 ْ يحلا نع موصلا يف ةباينلا - 0697

 نرخ 0-0 ؛ءزمإ. يح ناسنإ نع دحأ موصينال هنأ ىلع اوغمجأ

 ْش . [(رذنملا نبا نع) 87/7ع (ضايع نع)

 تبيملا نع موصلا يف ةباينلا -

 ملوءراذعألا نم امهريغ وأ «رفسوأ « ضرع هتاف موص هيلعو « تام نم
 « هنع معطيالو , هنع ٌماصيالو « هيلع ءّيش الف « تام ىتح : هئاضق نم نكمتي

 . نيكسم موي لكل هنع معطي نأ بجي : سواطو « ةداتق لاقو . "”عامجإلا هيلعو

 . [(نيمرحلا مامإ نع) 5١7/؛ن (يردبعلا نع) عمار/تعإ

 موصلاب نوتجملا فيلكت - 4

 . عامجإلاب لاخلا يف موصلا همزليال نونجما نإ

 : فالخ ريغب مايألا نم يقبام موص هيلعف « رهشلا ءانثأ يف قافأ نإف

 نيقين هموض حص دقف «نج مث لجو زع هللا هرمأ امك: موصلا ىون نمو
 ١51|٠ /5ي الدوم ؟الال/ تع ا عامجإلا هيلعو

 موصلا دعب نونجلا ءورُط -

 ا (451)
 ناضمر يف رفاكلا مالسإ -

 الب رهشلا ةيقب نم لبقتسيام ماص ناضمر رهش يف رئكلاملسأ اذإ

 :|0/43110/7١10ي]. فالخ

 رهشلا ءانثأ يف رْيغِصلا غولب -

 الف“ هغولب لبق رهشلا'نم ئضم امف« « رهشلا ءانثأ يف يبصلا غلب اذإ

 الإ « ملعلا لهأ ةماع لوق وهو , هرطفأ مأ ء هماص:دق ناكأ ءاوس , هيلع ءاضق

 014 /؟يإ. همايصل قيطم وهو « هرطفأ ناك نإ هيضقي لاقف « يعازوألا

 . [؟93/نإ : هبوجوب لوقي رهاظلا لها ضعب نآب بقعتم وهو . ةغلابم عامجإلا لقن ©

 دامس



 موصلاب رفاسملا فيلكت - 47

 رطفي نأ هل حابي . ةيصعم رفس سيلو « ةالصلا هيف رصقت ًارفس رفاسملا
 . نيملسملا عامجإب

 بيعي الف ءرطفملا مهنمو « مئاصلا مهنمف « نورفاسي ةباحصلا ناك دقو
 ىوتفلا لهأ عيمج دنع زاج كلذلو . مئاصلا ىلع رطفملا الو « رطفملا ىلع مئاصلا

 .راطفإلاو ءرفسلا يف موصلا

 نيب ملعي فالخ الب رطفلا هل حيبأ رفسلا يف وهو ناضمر رهش لخد نإو
 -1 11117 199ه ١ /١ه 785/5عا١4رم 5/١186:51ي]. ملعلا لهأ

 ؟ اقف افشل نش نا

 رهشلا ءانثأ يف رفسلا - ه8

 ةحيبص يف رطفيو « رفاسي نأ هل زاج « ميقم وهو « ناضمر رهش لخد اذإ
 نع يكحام الإ « ةفاك ء ءاملعلا لوق وهو , اهدعبامو , هرفسل اهيف جرخ يتلا ةليللا

 نعو رطفلا هيلع مرحو « موصلا همزل رفاس نإف ,رفاسيال هنأ يعباتلا زلجم يبأ

 عنتميالو رهشلا ةيقب موصلا همزلي هنأ نييعباتلا ةلفغ نب ديوسو , يناملسلا ةديبع

 . [41/9ي ل هيلع رفسلا

 رطفلا ةين تييبت - 14

 . رطفلا تبي نأ هل زوجيال هنأ ناضمر يف رفسلا ديري يذلا يف اوقفتا
 ١ ١[. ؟5ك]

 رفسلا ةعباتم عنميام مايق - 8

 ءرصملاو ةيرقلا تويب بيغت ىتح , هرفس يف ىشمول هنأ ىلع اوعمجأ
 . ةرافكلا همزلت مل ءرفسلا كلذ يف ضوهنلا نع قئاع هقاع مث « لكأف «لزنف
 . 1١1١| ك]

 رفاسملاةدوع - هم

 هنأ ملعو  ناضمر يف رفس يف ناك نمل ءاملعلا ةعامج دنع بحتسي

 . مئاص وهو « اهلخدي نأ ؛ هموي لوأ نم ةنيدملا لخاد

 . ]١4018[ . دحأ دنع ةرافك هيلع سيلق « ًارطفم لخد نإف

 تسر



 موصلا ءاضقب رفاسملا فيلكت -

54 

 موصلاب ءاسفنلاو لضئاحلا فيلكت - 6177

 «ضئانجلا ىسلع « هلفنئو هضرف « موصلا ميرحت ىلع نوملسمملا عمجأ

 هك/١ب 14م .4١ "رم ؟و4/7؟ش] امهموص حصيال هنأ ىلعو « ءاسفنلاو

 14545 77772 178/54 (هريغو ريرج نبا نع) 581/6. 5/0 8/5ع

 : |[ /3 ١/١ ح (كلام نع)

 موصلا ءاضقب ءاسفنلاو . ضئاحلا فيلكت -

004 ' 

 .موضلاب ةضاحتسملا فيلكت -
5001 ْ 

 موصلاب عضرملاو , لماحلا فيلكت -

 عيضرلاو ؛ نيدجلا ىلع وأ مه سفنأ ىلع عضرماو « لماحا تفا
 0/5: ملعلا لهأ دنع لمعلا اذه ىلعو ؛ ءاضقلا امهيلعو « رطفلا امهلف

 . [(يذمرتلا نع) ؟70/4ن 7/ح ١1/7

(5195) 

 موصلاب ضيرملا فيلكت - 84

 ارم. رطفُي نأ هلف «موصلا نع فعضو ٠ ضرملا هاذآ نم نأ ىلع اوقفتا

 . [ 19 /ثح (كلام نع) ١ كحل 187/5ع 177/5 18/١ ب

 موصلا ٍءاضقب ضيرملا فيلكت -
(1549) 

 ١ ضرملا يف موصلا -

 ةيدفالو . هئثزجي هنأ ماصف , هسفن ىلع لماحت اذإ ضيرملا نأ ىلع اوقفتا

 .[1415/5عا١/548باالا7م ؛:رم] . عامجإلاب هيلع

 تسول



 موصلاب نسا فيلكت - 0١

 هنأ « موصلا قيطيال , ًازوجع وأ « ًاريبك ًاخيش ناك نم نأ ىلع اوعمجأ

 . هيلع مثإ الو . ناضمر يف رطفي

 . عامجإلاب هيلع ةيدقالو , هموص حص « ماصف « موصلا فلكت نإو

 لوق وهو « ًائيكسم موي لك معطيو « رطفي هنإف موصلا عيطتسيال ناك نإو
 - ؟9ام|. ةباحصلا نم مهل فلاخمالو « بئاسلا نب سيقو « سابع نباو « يلع

 ١ :هؤؤك ؟ة١1/1ب الال١م ؛*رسم (رذنملا نبا نع) 1م/كع

 .|1؟/اح

 موصلا تقو مكح - 5

 . [؟١/74ب] . قافتالاب موصلا يف نكر نامزلا نإ

 ناضمر رهش ءادب ديدحت - 604+

 وه امنإ ناضمر رهش ديدحت يف رابتعالا نأ ىلع اوعمجأ ءاملعلا نإ

 . لالهلا ةيؤر

 رهظ هنأ ملعي ملو « سمشلا لاوز دعب رهظ اذإ لالهلا نأ ىلع اوقفتا دقو
 4هرم 50ه: ١/774ب]. يناثلا مويلا نم أدبي رهشلا نإف « سمألاب

 .[1؟:؟/اكح

 ناضمر لاله تابثإ - 4

 . بجاو كلذب مايصلا نأ لالهلا ةيؤرب تربخأ اذإ ةفاكلا نأ ىلع اوعمجأ

 . همكح ضقني ملو  مكاح هب مكحو . دحاو وأ « نانثا هتيؤرب دهش نإو
 . عامجإلاب موصلا بجو

 لبقي مل« لالهلا ىأر ًانالف نأ نالف ينثدح : عرفلا دهاشلا لاق نإو

 . "”عامجإلاب هلوق

 . عازن نم عامجإلا ىوعد ملستالو . عرفلاو لصالا يف دحاولا ريخب انيفتكا اذإ هلوبق يضتقي سايقلا '''

 . [(ينيوبلا نع) 5007/7ع]

 فيل



 لاقو« موصلا هيلغف ء هدحو لالهلا رصيأ نم نأ ىلع ءاملعلا عمجأ دقو

 نم نيثالاثلا ةليل تناكولو . هعم هريسغ ةيؤرب الإ موصيال : جابر يبأ نب ءاطع

 ةليللا : هل لاقف « مانملا يف د ييبنلا ناسنإ ىأرف « لالهلا سانلاري ملو , نابعش

 : هيلعو « هريغلالو مانملا بحاصلال؛ مانملا اذهب موصبلا حصي ملا ناضمر لوأ

 « ضايع نع) 517011 0017/7عا/ة/9يءا/ل١/7ب ؛١رم] . عامجإلا
 ' . |1405, 7547/١ ج (يجنسلاو

 هريغ نود ادلب يف لالهلا ةيؤر - 6

 ٍْ . ملعلا لهأ دنع لمعلا هيلعام وه ؛ مهتيؤر دلب لكل نإ

 -وم/4ف ه7/8تآ] . "عامجإلاب اهلك دالبلا مزلي دلبب لالهلا ةيؤر نإو
 . [(ىبلا دبع نبا نع) 196/43 778/١ ب (ربلا دبع نبا نع)

 نيثالث نابعبش لامكإ دنع موصلا -

 (؟هوم)

 0 باسحلاب لالهلا توبث - 5

 06 موصلا توبثل رمقلا ريسو . باسحلاب ةربعال هنأ ىلع ةباحصلا عامجإ
 1 .٠ [؟7/؟ح] . راطفإلاو

 تاضمرب هابتشالا ب ”هواب

 قفاوف « ماصو « دهتجاف « امهريغ وأ « نيجس وأ « ريسأ ىلع ناضمر هبتشا اذإ

 '  . ةداعإلا هيلع : حلاص نب نسحلا لاقو . فلسلا عامجإب هأزجأ ناضمر هموص

 .'ءاهقفلا ةماع لوق يف هئزجي مل ناضمر رهش لبق:قفاو ًارهش ماص نإو
 : . [1هة/اح ١ ؛7/7ي (يدرواملا نع) ؟7١/”عإ

 هاكحو ؛ مهنم يداهلا هراشخاو  ةيديزلا نم ةعامجو « ةيكلاملا هيلإ بهذام وه هدامتعا يغبني يذلا 0
 نم ربلا:دبع نبا هلاق ام ىلإ تفتلي الو ء اهلك دالبلا لهآ مزل دلب لهأ هار اذإ هنآ هخويش نع يبطرقلا

 نم دعب اميف ةيورلا ىعارت ال هنآ ىلع اوعمجأ دق مهنال : 'لاق . عامجإلا فالخ لوقلا اذه نآ

 . ةعامجلا .ءالؤم لشم فلاخملاو ميال عامجإلا نال كلذو . سلدنالاو ء ناسارخك « نادلبلا

 . ١889[ ك] يف ربلا دبع نبا لوقو . [158/4نإ

 م4



 هموصو كشلا موي ديدحت - 4

 ءامسلا تناك اذإ وهو ء« كشلا موي موص بجيال هنأ ىلع ةمألا عامجإ 1

 ةيؤرب لدع دهشي ملو « نابعش نم نيرشعلاو عساتلا مويلا رخآ يف ةميغتم
 . "كشلا موي وه نيئالثلا مويف : لالهلا

 ةدع لمكي نأ هدهاش نم هربخأ الو « لالهلا دهاشي مل نم ىلع بجيو

 . هيف فالخال اذهو , موصي مث  أموي نيثالث نابعش

 ناضمر نم مويلا كلذ نأ نيبت مث « نابعش هنأ دقتعي ًارطفم حبصأ نمو

 .هموي ةيقب لكأي : ءاطع لاقو . قافتالاب ءاضقلا هيلعو , كاسمإلا همزل

 نبا نع)ا١7١-9/١17ي ١447 هك (رذلملا نبا نع) 157180958/4ف]

 . [151/4ن ؟47/6ج (يدادغبلا بيطخلا نع) 474/5ع (ربلا دبع

 طايتحألل موصلا ليجعت - 6

 يف هوركم ناضمرل طايتحالا ةين ىلع ناضمر لوخد لبق موصلا ليجعت 00
 . ملعلا لهأ لوق

 . مهدنع هب سأب الف « كلذ همايص قفاوف « ًاموص موصي ناك نإو

 . [(يذمرتلا نع) 7/4١٠ف ٠0 /"تآ]

 ءرمع نع كلذ يور . ةباحصلا عامجإب كشلا موي موص بوجو يلبنحلا ءارفلا ىلعي وبآ يضاقلا ركذ

 نسم فلاخم مهل فرعي ملو « ةشئاعو « ستاو  ةيواعمو « صاعلا نب ورمعو « ةريره يبآو « هنباو
 . ةباحصلا

 بلغ نم لك رجعيالو , ناهرب اهيلع سيل هنم ىوعد هذه : هيلع درلا يف يدادغبلا بيطخلا لاق

 نباو « يلعو ءرمع كشلا موي موص عنم نممف . هيلع ةباحصلا عامجإ يعدي نأ ءيش ىلع هاوه

 « يردخلا ديعس وبآو « سنأو ؛ سابع نباو رمع نباو ؛ ناميلا نب ةفيذحو ءرسأي نب رامعو , دوعسم
 نب هللا ديعو ؛ لئاو وبآو « ذمحم نب مساقلاو ء بيسملا نب ديعس نيعباتلا نمو « ةشئاعو . ةريره وبآو

 دبع نب رمعو « عقار نب بيسملاو ؛ نيريس نيباو ء نسحلاو « يبعشلاو « ةمركعو ؛ ينهجلا ميكح
 نمو ؛ يعخنلا ميهاربإو ٠ سيق نب كاحضلاو « ةداتقو ؛ يودعلا راوسلا وبآو ءراسي نب ملسمو .زيزعلا
 2« 4537/5ع] . هيوهار نب قاحسإو « يعفاشلاو « ثيللاو « يعازوألاو ؛ جيرج نبا نيدهتجماو ءاهقفلا
2 4 : 

35 



 موصلا ةفص - ضل

 ًايسنانالاب «ًالصأًائيش لكأي ملو . ليللا يف موصلا ىون نم نأ ىلع اوقفنا

 ؛ لبقالو ادماع ًايقتالو . ًابنج حبصأ الو ءكلذك ىنمتساالو ؛ًادماعال

 لخدالو . ملتحا الو « مجتحاالو « ىنمأ الو ءىذمأ الو« سالو ؛ ضعال

 ىون:الو ءطعتساالو « هنطبب ًاحرج ىوادالو « نقتخاالو « هقير ريغ ءيش 'هقلح
 وأ « هتيرق ندع جرخالو « لحتكاالو« هنذأ يف الو هليلحإ يف رطقالو ءرطفل

 فر الو؛ هبراش نهد الو ةيصعم دمعتالو ؛ باتغاإلو « بذكالو ؛ هرصن

 ٠ هموص م داقف « سمشلا بورغ مامت ىلإ رخآلا رجفلا عولط لبق نم هفن

 4١[. - "هرم

 موصلا ةين -

 . عامجإلاب موصلل طرش ةينلا نإ

 موص ناكأ ءاوس « ةينب الإ مؤص حصيال هنأ ىلع عامجإلا نإف هيلعو .

 نأب اديعتف موصلا ناك نإ رفزو « دهاجمو . ءاطع ناقو . سضرف موص مأ « عوطت

 ٠ . ةين ىلإ رقتفي الف « ناضمر رهش يف ًاميقم ًاحيحص:نوكي

 . نيملسملا عامجإب ةينلا هل طرتشيف « ةرافكلاو ,رذنلاو , ءاضقلا موص امأ

 ش هنأ الإ «راهتلا مانو « لايللا يف مايصلا ىون نسم نأ ىلع ارعمجأ دقو
 . هموص حص « هيقاب مانو هنم ةظح ظقيتسا

 يف موصلا نع ًالفاغ ناكو . راهنلا مني ملو « ليللا نم مايصلا ىوت نإو
 اذ ادا ١/١ب 8/8 ي 4/4 عامجإلاب:هموص حص « هعيمج

 .:[99ا//5-ح (يدرواملا نع)

 يرخأ ةينب نأضمر موص - 5"

 ةينب ناضمر هش ماص نم نأب لاق نم لوق داسف ىلع عيمجلا عامجإ

 نم هنع ئزجي هنأ عوطتلا ةينب وأ هريغ وأ ءرذن نم هيلع بجاو نم ءاضق
 . المح ءكللال/ هز ناضمر رهش موص نم هيلع بجاولا هضرف

 بتالمو-



 موصلا ةين تقو -

 . عامجإلاب هيلعام ىدأ دقف « ليللا نم مايصلا ىونو « ماص نم نإ

 كلذ ريغب ىتأ وأ . عماج وأ ء برش وأ « لكأ مث « ليللاب موصلا ىون نمو .
 قاحسإ وبأ لاقو . نيملسملا عامجإب لطبتال هتين نإف « موصلا تايفانم نم
 . هموص حصي مل ليللا يف اهددجي مل نإف « اهديدجت بجيو هتين لطبت : يزورملا

 . ”عامجنإلاب سمشلا لاوز دعب ئيزجتال ةينلا نإو

 « ةينلا لبق معط دقق نوكيال نأ هطرش نم نإف « ًاراهن مايصلا ىون نمو
 ملعي فالخ الب مايصلا هئزجي مل « كلذ نم ائيش لعف نإف , هرطفيام لعفالو

 . [(يرخطصإلا نع) 754/6ع 40/9 74ام (ضعبلا نع) 7٠١ ءا/74م]

 ةين الب ناضمر موص - 4

 هئزجيال هنإف « ًائيش هب يونيال ناضمر نم موي ماص نم نأ ىلع اوعمجأ
 . [851 م] . هثزجي : رفز لاقو . ضرفلا موص نع

 روحسلا مكح - 6

 ىلع مثإالو . بحتسم هيلإ بودنم روحسلا نأ ىلع ةمأآلا تعمجأ
 . هكرت نم

 نع) 415١ 416/5عامام] . لضقأ هريخأت نأ ىلع ءاملعلا قفتا دقو

 77؟/4ن (رذنملا نبا نع) 7/4١١ف 59/هش 167/5ي 7؟917//١ب (رذنملا نبا

 . [(رذنملا نبا نع)

 كاسمإلا تقو توبث -

 م5

 « بيسملا نب ديعسو « ءادردلا يبأو « دوعسم نسباو ؛ ةفيذح نع.حص اذه نآل . كلذ يف اوغلاب دق ''
 . [77م]. 6 هللا لوسر نود دحأ يف ةجحالو ؛ دمحأو ؛ يروثلاو « نسحلاو  ءاطعو

 تالالال -



 كاسمإلا تقو ءدب - 3605

 , "ةراصعألا لهأ عامجإب قداصلا رجفلا عولطب مرحي برشلاو لكألا نإ

 ْيَّئذك كلقلا يف ًادعاص قدتسُْلا ليطتسملا وفه يذلا لوألا رجفلا امأ
 ئلع برشلا الو . لكألا مرحي الف « قفألا يف ةملظ هدعب ب ثدحتو . ناحرسلا

 لوقو هعولط موصلا ديرل نيتي ملامرجفلا عولط دعب حابس لكألا نإ تإو

 « دوعسُم نباو « ةريره يبأو « س نباو . رمع نباو « يلعو « رمعو « ركب يبأ

 فر يي و رصف بأ بحس تب كي ةفيذحو

 . يردخلا ديعسم يبأو « دوعسم نبا نع ةفيعض ةياور الإ « ةباحصلا نم فلاخم

 نإ هيلع ء ءاضقلا بجوأو رجفلا عولطب كش نم ىلع لكألا ميرحتب ب كلام لاقو

 م44 #75 741/5 7//57ع] . هريغ ءامملعلا نم:دحأ كلذب لقي ملو« لكأ

 . [(ةمادق نبا نع) 4/١١1ف /9/”"ي هق/؟ت اللوك تكلم ؛58

 اليل موصلا - 107

 . [47/7ع] . نيملسملا عامجإب حضيال ليللا يف موصلا

 ٠ موصلا تقو مرحي ام - 4

 ؟ بارَشلاو « ماعطلا موصلا نمز هيلع مرحي مئاصلا نأ ىلع ةمألا تعمجأ

 نبا نع) 758 27687/5ع] . لزني مل مأ « لزنأ ءاوس «ربدلاو لبقلا يف عامجلاو

 1 .[09/5ف 180: 7174/1ب 1181 8ةرم (رذنملا

 موصلا يف ذ برشلاو لكألا دمعت - فما

 اوهو رثك وأ « لق « هب ىّذختُي ام ء برشلا دمعت وأ  لكألا دمعت نم نإ

 . عامجإلاب هموص لطبي هنإف , هموصل ركاذ

 .رجفلا حضتي نآ ىلإ روحملا زاوج ىلإ شايع نب ركب وبأو . شمعآلاو « ةباحصلا نم ةعامج بهذأ

 ' . تويبلاو قرطلا يف ضايبلا رشتني نآ ليللا داوس نم راهنلا ضايب نيبتب دارملا نآ ىلإ مهضعب بهذو
 طيخلا نيبتي ىتح نالا : لاق مث حبصلا ىلص هنآ يلع نع يورو ٠ هريغو ,ركب يبأ نع يكحم اذهو

 6 يف نم ضيب .|4/١١1فإ| . عامجإلا لقن بيقعت اذه ىفو . دوسألا طيخلا نم ضيبآلا

 - اا#”مخ-



 . عامجإلاب موصلا دسفأ . ًادمع قاشنتسالاو . ةضمضملا ءام نم لخد امو

 نسحلا لاقو . ملعلا لهأ ةماع لوق يف موصلا لطبي هنإف هب ىّذغتيال ام امأ
 يراصنألا ةحلط يبأ نع لقنامو . بارش الو ماعطب سيل امب رطفيال : حلاص نب

 * تبثي ملل « بارش الو ماعطب سيل : لوقيو موصلا يف دربلا لكأي ناك هنأ نم

 . [15/5ي ؟ةرم /] ًاقالخخ دعي الف

 مئاصلا طوعس - قل ل

 . [١١/*”تآ] . هرطفي كلذ نأ اوأرو « مئاصلل طوعسلا ملعلا لهأ هرك

 ًايسان راطفإلا - | 35١
 الو ؛ مات همايصف . ًايسان ناضمر راهن يف « لكألا وأ . برشلاب رطفأ نم

 « رع نباو « ةريره يبأو . تباث نب ديزو ؛ يلع لوق وهو . ةرافكالو « هيلع ءاضق

 . ةباحصلا نم فلاخم مهل فرعيالو

 . "مكحلاب ءاوس ًايسان لكألاو عامجلاب راطفإلا نأ ىلع عامجإلا نإو
 ءرذلملا نبا نع) 7١7/43 175/4ف (ىضعبلا نسع) 458 17/57م]

 . [(امهريغو « مزح نباو
 راطفالا ىلع هاركإلا - 7

 970 /8ج] . ًاعامجإ زئاج هاركإلل راطفإلا
 ريغلا رطفأ نم موص -

 ,ًاعئاط « ًازبخ همعطأو  ءام ًامئاص ىقس ول ًالجر نأ ىلع ةمألا تعمجأ

 . ]١4540[ . ًارطفم هريغب كلذ هلعفب نكي مل « ًاهركم وأ

 قيرلا عالتبا -6

 . عامجإلاب موصلا ضقنيال ء رثك وأ لق قيرلا عالتبا نإ

 موو ,ىوح/تعإ رطفي هنأ ىلع ءاملعلا قفتا دقف « هريغ قير علتبا نإ امأ
 . [/الم رم

 نبا لاقو . ءاضقلا هيلع ايمان عامجلاب رطفآ نم نآ يروثلاو « ءاطع نع يور دقف . كلذ يف اوغلاب 0
 . [67م] . ةرافكلاو ءاضقلا هيلع نوشجاملا

 سال #84



 : نانسألا نيب قلع ام عالتبا - 6

 ّْ امم قيرلا عم يرجي ام هعلتبي اميف مئاصلا ىلع ءيش ال هنأ ىلع اوعمجأ
 1 يف رطفأ ادمع هعلتباف ذر ىلع ردق نإف . هدر ىلع ردقي ال ناك اذإ هناتسأ نيب

 نبا نع)1 14/4ف ؟ةامإ . رطفي ال : لاق هنإف « ةفينح ابأ الإ , ءاملعلا رئاس لوق

 ..[(رذنملا نبا نع)١1١٠/؟ي(رذنملا نبا نع)75؟/6ع (رذنملا

 ْ دصق ريغ نم فوجلا لخ دي ام -5
 ْش « قيرطلا نسم هقلح لخدي يذلا رابغلاك « دصق ريغ نم فوجلا لخدي ام

 وأ“ هنذأ لخ ديف « ءام هيلع شري وأ , هقلح لخدت يتلا ةبابذلاو « قيقدلا لخنو

 ءام نم هقلح ىلإ قبسي وأ « هفوج ىلإ لصيف بق ؛ ءام يف ىقلُي وأ « هقلحوأ  هفنأ

 هتفئاج وأ , هتمومأم ىوادُت وأ «اهرك ءيش هقنأ وأ « هقلح يف ْبَصُي وأ ةضمصملا

 : فالح لب هموص دسفي الف« « كلذ هبشأ ام وأ «ًاهرك مجحي وأ «هرايتخا ريغب

 . يضقي نأ يسلإ بحأ هقلح يف بابذلا لخد نإ: بهشأ لاقو . ملعي

 : [(رينملا نبا نع)26/4١ف فيولا '4/؟يإ

 "0 موصلا يف ةضمضملا -

 ش ما ةراهطلا يف ناكأ ءاوس  ةضمضملاب مئاصلا رطفيال هنأ يف فالجخ ال
 1 .[48/7ي | . اهريغ يف

 ش 55:93

 :موصلاب كاوسلا لامعتسا -

 ش (١وهك)

 موصلا يف ءيقلا دمعت -

 « سابع نباو « دوعسم نبا لاقو . عامجإلاب هموص لظب ًادمع أيقت نم
 رطفيال هنأل كلام نع نيتياورلا ىدحإو « مساقلاو: يداهلاو ؛ ةعيبرو « ةمركعو
 ١1751 ا/؟/8ت ؟ةام ا/؟7م] . هرابيتخاب ءيش هنف عجري ملامادمع ءيقلاب

 ١ نبا نع) 41/4١ف (رذنملا نبا نع) 551/5ع (رذنملا نبا نع) ٠١7/9 ي

 ْ . [(رذنملا نبا نع) 5١4/43 (رذنملا

 تاال# وا



 موصلا يف ءيقلا ةبلغ - 4

 نع نيتياورلا ىدحإ يفو . عامجإلاب هموص لطبي ال ءيقلا هعرذ نم
 (رذسنملا نبا نع)ا41/4١فا/”/8ت*وام]. ءاضقلا هيلع نأ نسحلا

 . [(رذنملا نبا نع) 751/5ع (يباطخلا نع) ٠١7/5 ي

 مئاصلا نانسأ نم مدلاو . سْنقلا جورخ -

 لطبيال؛ قلحلا ىلإ ناعجريال , نانسألا نم نيجراخلا مدلاو « سّلقلا نإ
 . هيلإ هشسفتلا امل فالخ كلذ يف ءاج ول ىتحو « ملعي فالخ الب امهب موصلا
 . [7ه00م]

 موصلا يف ةنقحلا 0 ٠

 ء حلاص نب نسحلا الإ .ءاملعلا ةماع لوق يف موصلا يف ةرطمم يف ةتقحلا
 . [(يلوتملا نع) ؟51/5ع] دوادو

 موصلا يف عامجلا دمعت -

 . لزني مل مأ « لزنأ ءاوس موصلا لطبي عامجلا دمعت نأ ىلع ةمألا تعمجأ

 « عامجلل ًاهدتسم ثكم مث , هعولط ملعف , عماجم وهو ,رجفلا علط نإف
 مالم م88. 74107/5ع] . ءاملعلا نيب ملعي فالخ الب هموص لطب دقف
 . [1 18/5ج ٠١5/7 يالةرم

 (مكام4

 موصلا يف ًايسان عامجلا -

(5031) 

 موصلاب ءطولا يف دح ال -

10 

 جرفلا نود ةرشابملا - 177

 نع) 745/5ع] . عامجإلاب هموص لطب دقف « لزنأف « جرفلا نود رشاب نم
 . |1501 /5ج 9/7١٠ي (هريغو , يدرواملا

 -6١لا-



 موضلا يف ةلبقلا - 85

 اسنإو اهسفنل اههركي مل موصلا يف ةلبقلا ةرك نم نأ ىلع ءاملعلا عمجأ
 ا . يذملا كلذ لقأو« لازنإلا نم هيلإ لمحت ام ةيشخ اههرك

 "”فالخ الب هموص لطبي مل « هريثكو « كلذ ليلق نم ملسو. لبق نإف
 ةرافكلا نود ءاضقلا همزلو ٠ "عانمجإلاب هموص لطب دقف « لزنأ نإ امإو

 . ءاهقفلا لوق يف

 ْ . ءاهقفلا لوق يف هموص لطبي مل ىذمأ نإو
 . ملعي فالخ الب هموص دسفي مل. « لزنأف , هرايتخخا ريغب ةأرما هتَلَبق نمو

 7/8/ه شش (هريغو ؛ يدرواملا نبا.نع) 10 /ع 5 - ١95 :هك]

 , « ةمادق نبا نع)17720177/4ف 431701/75١1ي ؟١/81ب (ضايع نع)

 . [(ةمادق نباو « يوونلا نبا نع) ١ 7١7 511/4ن ؟51/5ج (يوونلاو

 1 ةيبنجألا ةأرملا ىلإ رظنلا راركت - فكل

 : هموص دسفي الف« « لازنإ هب نرتقي ملو « ةيبنجأ ةأرمأ ئئلإ رظنلا ررُك نم

 . [7/7١1ي] . فالخ ريغب

 ةيبنجألا ةأرملاب ريكفتلا - فكفإ

 هيلع ءاضق ال « أف ف رظن ريغ نم هيفي ةيدجأ ةأرايركف نم
 . [(يدروام لا نع) 0/5 عامجإلاب ةرافك الو

 1 : أ بثجلا موص - 17

 ٍ نأ نيب قرنف ريسغ نم « هيلع ءاضق الو ء حيحص هموصف : ابنُ حبصأ نم

 فالخ د دعب عامجإلا رقتسا هيلعو . هريغ وأ .عامج نع ةبانجلا نوكت

 . "”عفترا دق

 ' ىضقو «رطنآ لبق نم نآب اولاق « ةمربش نباو ؛ ةيفنحلا ني دمحمو « بيسلا نب ديعس نآب بقجتم وه
 : - [49/5ع4/١1نإ . مهمسي مل موق نع ينواحطلا هلقنو . هناكم اموي

 . [(رجح نبا نع)117/4ن 51/4١ف] . لزنآ'ولو رطفيال هنآ مزح نبا ىكح.دقف .رظن هيف
 : . عجري مل ليقو . هنع عجر هنآ حبحصلاو : ةريره وبأ هيلع ناكو . هلاطبإ حلاص نب نسحلا نع يكح
 . حصيف الإو ء حصي مل.هتبانجب ملع نإ هنأ يعخنلاو « ةورمعو :سواط نع يكحو . ءيشب سيلو

 : -عوطتلا موص يف هيزجي هنآ يعخنلاو « يرصبلا نسحلا نع اضيآ يكحو . ةريره يبآ نع هلثم يكحو

 سا 4 7-



 مث , حبصي ىتح لسغلا رْمخَوَي نأ بسنجلل نأ ىلع ةمألا تعمجأ دقو
 ١75/7 ي (يدرواملا نع) 7417 - *45/5ع ملا//ه ش] . هموص متيو « لستغي

 نع) 7/4١7ن (يوونلاو « يدرواملا نع) 118/4ف 17858 - 1855

 . |(ديعلا قيقد نباو « يوونلاو ؛ يدرواملا
 لسغ ريغب ءاسفنلاو . ضئاحلا موص - فك

 لبق رجفلا علط مث « لسيللا يف ءاسفنلاو « ضئاحلا مد عطقنا اذإ
 مأ  ًادمع لسفلا اتكرتأ ءاوس « هماقإ بجوو « امهموص حص« ءامهلاستغا
 ضعب نع يكح ام الإ« ةّقاك ء ءاملعلا بهذم اذهو . رّذع ريغب وأ « رذعب . ًاوهس

 (يوونلا نع) 4/١١1١ف ؟ه هم 88/5 شإ. ال مأ . هنع هتحص ملعي ال ام فلسلا

 . [ا؟دهكش

 موصلا يف ةميهبلا عامج - 8

 . [؟20/5ح] . ًاعامجإ هموص دسف , لزنأ نإ « ةميهبلا حكان نإ

 موصلا يف مالتحالا -

 هيلع بجو « مئاص وهو ؛راهنلاب ملتحا نم نأ ىلع ةمألا تعمجأ
 نع) ركم وال - 15/7 همتي لب « كلذب هموص دسفي الو « لسغلا

 (يدرواملا نع) 114:118/4ف 1؟8ما/ك ٠١ 5/5١21ط الهم (يدرواملا

 . [(يدرواملا نع) 5١5 517/4ن

 مئاصلا نم مدلا جورخخ -

 . ًارطفم كلذي نوكي ال هنأ. ًاقرع دصف اذإ مئاصلا نأ ىلع لكلا عمجأ
 . [ةال/كطإ

 ةماجحلاب مئاصلا يوادت -

(1155) 

 هنآ حلاص نب نسحلاو « يعختلاو « يرصبلا نسح او ؛ هللا دبع نب ملاس نع يكحو . ضرفلا نود
 دعب عامجإلا ةحص يفو. هتحص ىلع ءاملعلا عمجأو فالخلا اذه عفترا دقو . هيضقيو ١ هموصي

 . |(يدرواملا نع) 5١17/40 (يدرواملا نع) 118/ف/6//1شإ . روهشم عازن فالخلا

 -_او#



 .مئاصلا ءامغإ -

 ةياقفا]

 : مئاصلا ندب نم ءيش جورتخ - 7 |

 وأ تناك ةساجن -ندبلا عيمج نم ةجراخلل لاقيال هنأ ىلع اوغمجأ

 . [14؟؟4ك] . هندب نم اهجورخل « مئاصلا رطفت ال اهنأ -اهريغ

 موصلا يف يصاعملا رثأ - 5+

 « سنأو « ةريره يبأو ءرذ يبأو «رمع.لوق يف موصلا لطبت يصاعملا نإ
 « دفانجم نيعباتلا نمو ؛ ةباحصلا نم فلاخم مهل فرعي الو « يلعو «رباجو

 تولوقي اوناك : يعخنلا ميهاربا لاق . نارهم نب نوميمو « نيريس تنب ةصفحو
 . 7 مئاصلا رطفي ب لكلا

 موصلا يف ة ةدرلا رثأ - 5

 ءاضق.هيلعو « هموص دسف دقف ؛ موصلا ءانثأ يف مالسالا نع دترا نم
 ءهئاضق دعب مأ 2 موصلا ءانثأ يف ملسأ ءاوسأ مالسإلا ىلإ داع اذإ مويلا كلذ

 قطنلا وأ« هيف رفكي اميف هكش مأ هب رفكي ام هداقتعاب هتدر تناكأ ءاوسو

 : ٠ ملعلا لاهأ نيب هييف فالخ ال اذهو « ئزهتسم ريغ وأ ًازهتسم رفكلا ةملكب

 ١ ١|. ى/"يإ

 راطفإلا تقو ءدب - 67

 كن نيملسملا عامجإب سمشلا بورغب متيو « يضقني موصلا نإ

 1 ! . [؟/١5/1ب ١؟ههوش

 رطفلاو ؛ كاسمإلا توبث - 5

 عامجإلاب دحاولا لوقب بجي رطفلاو ؛ لكألا نع كاسمإلا

 :ففلاختو . ةيؤرلاب سمبشلا بورغ ققحت اذإ رطفلا ىلع ءاملعلا قفتا دقو
 اا /؛ن 111/4ف 5/8/١ ب] . موجنلا روهظ ىلإ:رطفلا مهريخأت يف ةعيشلا

4) 

 كاف /60131/6ف]: نيلدع رابخإب سمشلا بؤرغ ققحت اذإ رطفلا نآ ىلع ءاملعلا قفتا '"'

 -ا/غع-



 رطفلا ليجععن - 507

 ١91/١ ب] . سمشلا بورغ دعب ةّنس رطفلا ليجعت نأ ىلع اوعمجأ
 . [110/تع متت

 راطفإلا تقو حابيام - 184

 ىلإ سمشلا بورغ نسم لالح مئاصلا ىلع مرح ام لك نأ ىلع اوقفتا

 . [؟ةرم] . قداصلا رجفلا عولط لبق لسغلا نكمي ام رادقم

 ةميلولا ىلإ مئاصلا ةوعد -

(:*40) 
 ناضمر يف حيوارتلا ةالص -

 حيوارتلا ةالص :ر

 نيرطفملا ماسقأ - 8

 : ماسقأ ةثالث ىلع عرشلاب نورطفملا

 . عامجإلاب موصلاو ءرطفلا هل زوجي فنص > ١

 : عضرملاو « لماحلاو« فالتخاب رفاسملاو « قافتالاب ضيرملا مهو

 . ريبكلا خيشلاو

 . (ءاسفنلاو . يفئاحلا) رطفلا هيلع بجي فنص - *

 اذهو . هريغ وأ . عامجب رطفي نم وهو ءرطفلا هل زوجي ال فنص - *

 . [١/19312788بإ . هيلع عمجم هلك ميسقتلا

 ناضمر يف راطفإلا ةرافك -

 موصلا ةرافك :ر

 رذع ريغب رطفملا ىلع مرحي ام -

 نأ نظي وأ . علط دقو . علطي مل رجفلا نأ نظي رطفأ وأ ءرطفلا دمعت نم

 مهيلع ضرف « مهوحنو . موصلا ةينل يسانلا وأ . بغت ملو « تباغ دق سمشلا

 - العمد



 ىلا .اقالمخ الب مئاصلا ىلع مرحي ام لك مهيلع موحمو ويلا كلذ موص

 ا .[١؟١/”ي

 لاوش لاله تابثإإا ١

 . بجاو كلذب راطفإلا نأ لاله ةيؤرب تربخأ اذإ ةقاكلا نأ ىلع اوعمجأ
 عيمج لوق يف نيدئا ةداهش نم دب الو , دحاو لدنع ةداهش هيف لبقي الو

 . دحاو ةداهشب رطفلا:ز ,روجي : ::لاق روث ابأ الإ (؛ ءاملعلا

 ةبعامجو مامإلا رطق موي رطفي اغإو ,رطفيال هدحنو لاوش لاله ىأر نمو
 « امهرصع يف فلاخم امهل فرعي الو« ةشئاعو « ربمع لوق اذهو « نيملسملا

 ' : . ًاعامجإ ناكف

 نأ هيلع بجي هنإف ,هدهاش نم هربخأالو لاوش لاله دهاشي مل نمو

 ١ ه7” ئ ؟الال/١ب 4 رمإ كلذ يف فالخ الو رطفي مث « ًاموي نيثالث لمكي

 ..[(يوونلا نع) 191 ١ 4//1417ن 51327140 2 747 /1ج هه ش ه١ /5ت

 هريغ نود دلب يف لالهلا ةيقر -

 (؟ه9)
 نيثالث ناشمر لامكإ دنع رطفلا -

 (؟551)

 باسحلاب لالهلا توبث -
 (هو5)

 '. موصلا ءاضقأ 7

 . .٠ [983/5ج]. ةلمجلا ىلع بجاو موصلا ءاضق نأ ىلع عامجإلا

 : موصلا ءاضق هيلع نم - 55

 ءاضق نإف « هريغوأ عامجللاك « موصلا لطبي امم ءيش أب رطفأ نم -

 . ملعي فالخ الب هيلع بجاو موصلا

 3 ام رطفأ ام مايأ ددع ءاضق هيلعق « رفس يف رطفأ نم نأ ىلع اوقفتا - ١

 . رخآ ناضمر هيلع تأي

 تلك



 هكرت امنإو . هضرفب نمؤم وهو . ًادماع ناضمر مصي مل نم - *
 نأ ىلع ةمألا تعمجأ دقف « هنع بات مث ء كلذ دمعت « ًارطبو « ًارشأ

 . هؤاضق هيلع

 مايألا موص ءاضق  ءاسفنلاو . ضئاحلا ىلع هنأ ىلع ةمألا تعمجأ.- 4

 . سافنلاو . ضيحلا مايأ ءانثأ يف اهيلع ترم يتلا

 . موصلا ءاضق عضرملاو , لماحلا ىلع بجي - ه

 ءرطفأ ام ددع مايأ ءاضق هيلعف . ضرم يف رطفأ نم نأ ىلع اوقفتا - 5

 ء108م ١4رما 78177 2178/7ي] . رخآ ناضمر هيلع تأي ملام

 كلمت 1591 - 1١ 18//# اهال/1 تاق كم ا” والا# رعد

 0758/1ع 584: ١/51ب (يرهزلا نسع) 14548 - 8041 -

 ؟98/7ش (رذنملا نباو « يذمرتلاو «ريرج نبا نع) ٠” . 5/781١

 . [(يوونلاو ءرذنملا نبا نع) ؟80/1ن

 موصلا يضقي ال نم - 4

 ١ - هيلع ءاضق الف « ءيق هبلغ وأ « ًايسان رطفأ نإ : نولوقي مهلك ءاهقفلا .

 . ًاعامجإ مالسإلا دعب موصلا ءاضق هيلع بجي الف ءرفاكلا ملسأ اذإ - ؟

 . [1؟؟/5ج ١ ؛ههالك]

 موصلا ءاضق نوكي ىتم - 6

 كلذ ماص اذإ هأزجأ « ةعباتتم ًامايأ ناضمر ءاضق ماص نم نأ ىلع اوعمجأ
 . ناضمر ىتح « هل مايصلا ناكمإ تاقوأ لوأ

 ماعطإ ءاضقلا عم هيلعف « رذع ريغل رخآ ناضمر نع ءاضقلا رتخأ نمو

 ءرمع نبا لوق وهو « ءاضقلا الإ هيلع سيلف « رذعل ناك نإف « موي لكل نيكسم

 غارم|. هفالخ ةباحصلا نم مهريغ نع وري ملو « ةريره يبأو ٠ سابع نباو
 . [(مثكأ نب ىبحي نع) :١58 - ١15818 - ملا - مل١ك

 - الة



 موصلا ءاضق هيلع نم توم - ,5

 نأ نود « نابعش جورخ لبق تامو ؛ موص ءاضفق همزل نم نأ ىلع اوعمجأ

 « ءاضقلا نم نكمت نإ حمقلا نم دم موي لك نع هتكرت يف ةيدفلا همزل يضقي

 . [131/6ش] ضقي ملف

 رذعب دسافلا: موصلا ءاضق - 517

 ةفينح يبأ نعو . "عامجإلاب ء ءاضقلا هيلع بجيال رذعب هموص دسفأ نم

 ءاضقلا تابثإ كلام نعو . رذع ريغب وأ ءرذعب هدسقأ نإ  ًاقلطم ء ءاضقلا همزلي

 . [(ربلا دبع نبا نع) 177/4ْبف 4015١ك] . رذعريغب
 ْ عوطتلا موص لضفأ - 4

 ا موي رطفأ اذإ . نسح موي راطفإو « موي 0 ع نأ ىلع اوعمجأ

 : .عوطتلا موص باوث - <24

 ْ الو ء كلشللا موي نكي ملو « دسحاو موي مايصب عوطت نم نأ ىلع اوعمجأ

 ةئالثلا قيرشتلا مايأ الو ء ةعمج موي الو , نابعش نم:فصنلا دعب يذلا مويلا

 . اهجوز اهل نذأي مل اذإ « جوزسلا تاذ ةأرملا اشاخ ء روجأم هنإف ءرحنلا موي دعب

 -4١|. ؛:رمإ

 بجاو موص هيلع نم عوطت -6

 : اذنهو , غوطتلا لبق بجاولاب هيلعف « عوطتلا دارأو.« بجناو. موص هيلع نم

 لبق هيلع بسجو ام ىلإ رادبلا ناسحتسا ىلعو «رايتخالا ىلع ملعا لها دنع

 ' ]١651901[. . عوطتلا

 ١ عوطتلا موصب جوزلا نذإ -

 (1مالا/)

 7/1 كلذ ىلع عامجإلا لقن نم برغا !')

5 



 عوطتلا موص ءاضق -

 . ءاضق رذعل هعطقف « عوطت مايص يف لخد نم سيل هنأ ىلع اوعمجأ ا

 .[ةا/ب]

 موصلاب عوطتملا راطفإ - 67

 رارمتسالا هّمْزلي الو .رطفي نأ موصلاب عوطتملل زوجي هنا ىلع عامجإلا
 . [1958/4ن] . لضقأ ناك نإو , موصلا ىلع

 ناضمر يف عوطتلا موض - 6
 هئثزجي ال . طقف عوطتلا هب يوني ناضمر نم أموي ماص نم نأ ىلع اوعمجأ

 . [851م] . هثرجيرفز لاقو . ضرفلا موص نع
 لاوش نم تس موص -17564 |

 « كلذ نوهركي ملعلا لهأ نإو , اهموص فلسلا نم دحأ نع لقني مل

 اوأر ول ء هنم سيل ام ناضمرب ءافحلاو , ةلاهجلا لهأ قحلي نأو « هتعدب نوفاخيو
 نع) |١577 . "كلذ نولمعي مهوأرو , ملعلا لهأ دنع ةصخر كلذ يف
 . |[(كلام نع) 7؟8/غن (كلام

 ةفرع موي موص - فاني

 . [15/9تآ . ةفرعب الإ « ةفرع موي مايص ملغلا لهأ بحتسا

 ضيبلا مايألا موص - 6

 بحتسم وه امإو « بجاو ريغ ضيبلا مايألا موص نأ ىلع ةمألا تعمجأ

 . [(يوونلا نع) 755/4ن 150/7ي ١١4/0 ش 5/5 ملعي فالح الب

 ءاروشاع موص:- اب

 ءةئسم هنأو « بجاوب سيل ءاروشاع موص نأ ىلع نوملسملا عمجأ

 ىلع عامجالا دقعنا مث . موصلاب هدصق هركي رمع نبا ناكو. بحتسمو

 1٠١ - ٠١١ /*ت (ربلا دبع نبا نع) 545« 558/5ع 5550١ك] . بابحتسالا

 . [1؟8/5نإ . ةنسلا هب درت اليلد مهكرت نكي مل ةتسب لمعلا اوكرت اذإ سانلا نآ ىفخي ال

 ال40



 و/6فاب الع 1/6 ”1١//١نش (ربلا دبع نبا نع) 7/1 ان

 . [(ربلا دبع نبا نع)
 . !رهدلا موص - 14

 3 قيرشتلاو' نيديعلا مايأ يهو , موصلا نع يهنلا مايأ رطفأ اذ اذإ رهدلا موص
 : . ءاملعلا لوق يف هركيال . ًاقح هب توفي ملو « ًاررض هنم فخي ملو

 : . عامجإلاب هنع يهنم اذهف ؛ موصلا نع يهنلا مايأ عم ءرهدلا ماص نإ امأ
 . |(غابصلاا نبا نع) 6٠ 40١١ /"ع]

 ٍلاصولا موص - فنا

 : لوق يف هدع يهنم ؛ بارش الو « ماعط الب « ًاراهنو ًاليل « لاصولا موص
 ١ 117/5عإ نالصاوي ميعن يسبأ نب باو« ريبزلا نيا ناكو . ةفاك ءاملعلا

 ْ . [731/7١ت (يردبعلا نع)
 ةعمجلا موي موص

 إ '"هتيهارك ىلع قفتم , موصب ةعمجلا موي صيصخت
 4 7١/هشإ عامجإلاب زئاجف هدعب وأ . هلبق ماض نمل هموص امأ

 . |( مزج نبا نع) 357 (مزح نباو يربطلا نع) 190/4ف 41 - ةار"ت

 نيديعلا يموي موص -
 (؟ ودحر

 قيرشتلا مايأ موص - 0

 نيب دحأ قرفي ملو . هوركم قيرشتلا مايأ مايض نأ ملعا لهأ دنع لمعلا

 ! 117/9١1ت] . كلام نع مساقلا نبا هاكح ام:الإ « ثلاثلا مويلاو , نيلوألا نيمويلا

 1 .[١الةنكشل

 1 موي مأيص نمغ يهني هب ىدشقي نمو ؛ هقفلاو مدعلا لهأ نم احا عملا مل : آطوملا ىف كلام لاق
 ١[. مفك هارحتي ناك هارأو ؛ هموصي مهضعب تيأر دقو. نسح همايصو . ةعمجلا

 ' نع هموص عنم ءرذنملا نباو « مزح نبا لقن . هريغو « وه هآر ام ىلع ةمدقم ةنسلاو : يوونلا لاق

 1 /ةف|. ةباحصلا نم افلاخم مهل ملعنال : مزح نبا لاق ءرذ يبأو « ناملصو « ةريره يبآو ٠ يلع

 00 .[1 هان

 الهوا



 اهنع ىهنملا مايألا رفاكلا موص - 7

 لهأ نم عيمجلا عامجإب اهنع يهنملا مايألا موصي نأ ملسملا ريغل نإ
 . |[ ؟”لنم]

 ماسيص
 موص نر
 ديص
 ديصلا مكح - 7

 ؟هو/9 يا 7/8١١شإ. دايطصالا ةحابإ ىسلع نوملسملا عمجأ
 .|؟ةل/احا

 كلملل ببس ديصلا -415

 نذأ ءاوس , هكلمي هنإف « ناويح نم ناسنإلا هداص ام نأ ىلع اوقفتأ
 ١4772181 م*ةرم] . ًايرحب مأ «ًايرب ناويحلا ناكأ ءاوسو « نذأي مل مأ « مامإلا
 . [(يواحطلا نع) 14١/هف
 ديصلا نم لكألا - 6

 . [509/9ي] . ملعلا لهأ عامجإب حابم ديصلا نم لكألا
 ةمعطأ :َر

 ديصلا لحم - 56

 « هفانصأو كمسلا وه يرحبلا ناويحلا نم ديصلا لحم نأ ىلع اوعمجأ

 . [١/٠45ب] . سنأتم ريغلا « لكألا لالحلا يربلا ناويحلا نمو
 صناقلا طئارش - 7

 . لقعلا« غولبلا «. ةيروكذلا« مالسإلا : يش اهيلع قفتملا صناقلا طئارش

 نمميف صتخت ةريخألا ةطيرشلاو . ًامرحُم نوكي ال نأو « ةالصلا عييضت كرتو
 . فالخ الب ربلا يف ديصي

 . [448 2 ١459/1ب] . فالخ الب ديصلا هل حيبأ همارحإ نم لح نإف

 -ا/هو-



 يباتكلا ديص -

(1:50) 

 يسوجملا ديص -
 ١ (؟ةهذه)

 كرشملا ٍديص -

 (مابا0

 ناويحلاب ديصلا - 48

 . ههيك هلإت  دوسألا بلكل ادع ام« بالكلب صل زوجي هنأ ىلع اوقفتا
 ْش ١ . ةداتقو « يعخنلا ميهاربإو « يرصبلا نسحلا مهنم موق

 ' , رقصلاو , يزابلاك « ةمّلعملا ريطلا عابسب ديصلاب ملعلا لهأ دنع سأب الو
 ' 441/١ ١ نَ].. ًاثيدحو , ًاهدق ءاملعلا .ةماع هفلاخخو « زيطلا ٍديص هركي دهاجم ناكو
 . [(يذمرتلا نع) ) ؛95/6ف "ل مهر - 51 9هالك هالام ١ "ا//هتن

 : ديصلا ناؤيح يف طرتشي بام - 468

 . فالح الب ًامَّلعَم نوكي نأ ناويحلا يف طرتشي

 ْ ادع اميف هيلع عمجم اذهو لح ملا بالكلا ذيص نم تيم دجو امف
 كردنت ميلو ء مّلعم ريغ حراج وأ ملل ريغ بلكلا هلتق أم اأو .. دوسألا بلكلا
 1 . لخيال هنأ ىلع اوقفتا دقف « ئَكَريف  ًالصأ ةايح هيف

 . هيلع عمجم اذهو « ةاكذبالإ لحيال هنإف «ةايح هيف كردأ نإ امأ

 00 4/441 - 160 154/1ش 443/1ب !4ةرسمم هالاسم 51/1ي]
 .[١؟ة/حن 1 /غج

 لما بلكلا ةفص -

 ْش فوت فقو أ اذإو ..قلطنا قلطأ اذإ نوكي نأ غلب اذإ بلكلا نأ ىلع اوقفتا

 ثالث كلذ لعفف  همد يَف ّْلو الو « ديصي امم لكأيملو « باجأ يعد اذإو

 هللا ىمسو « هيلع لسرأ اذإ لق ام لكأ لحي ًامّلَعُم راض دقف  تايلاوتم تارم

 - الهال



 الو « بلكلا كلذ لكأي ملام . قحب هكلام هلسرم ناكو . هلسرم هيلع لجو زع
 . هداص ام مد يف غلو

 . ةفاك ءاملعلا دنع لحي ال هنإف « ديصلا لتقو « مّلعْلا بلكلا لسرتسا نإف

 ناك اذإ لحي هنأ يعازوألاو . ءاطع نعو . لحي هنا مصألا نع يكحو

 . [145/4ج هالام 174/8١ش 447/١ با ؛"رمإ دايطصالل هجرخأ هبحاص

 هحالسو يسوجملا بلكب ديصلا -0

 . فلسلا ةعامج هيلع اموه « هحالسوي يسوجما بلكب ملسملا ديص

 .مرمدحكإ. ”فلخلا عيمج مهعباتو

 هتلاهجو « بلكلا يف كشلا - 7

 ًابلك هبلك عم دجوو . ًاتيم ديصلا دجوف « ديص ىلع هبلك لسرأ نم

 امهيأ ملعي الو , ال مأ ,هديص طئارش هيف تدجو له يردي الو « هلاح فرعيال

 حاييال هنإف« « لوهجما ببلكلا هلتاق نأ وأ « هالتق ًاعيمج امهنأ ملعو وأ , هلتق
 « ةرميخم نسب مساقلاو . ءاطع لاق اذهبو  هيكْذْيف « ًايح هكردي نأ الإ ديصلا

 . فلاخم مهل ملعيالو« يأرلا باحصأو ءروث وبأوع دمحأو « يعفاشلاو . كلامو

 . ردح - سح/ذيإ

 ديصلا نم حراوجلا لكأ - 7597

 ةباحصلا عامجإب حابم ديصلا نإف , هتداص امم حراوجلا تلكأ اذإ
 . [؟19الاك ١١ /1ش ؟”ت/ةثي]

 ديصلا نم بلكلا لكأ - 5

 : هلكأب مهو « هيفب بلكلا هذخأ اذإ ديصلا لكأ زاوج ىلع عامجإلا
 . هنم لكاي نأ لبق هكردأف

 هل فلاخم الو « سابع نبا لوق يف « ديصلا لكأ أزجي مل« هنم لكأ نإف

 . [119191ك ١؟2/8ن 446/4ف] . حصي هجو نم ةباحصلا نم

 نبا لوق وهو ء سوجملا ميلعت نم هنال ء ىمس نإو ؛ لكؤي ال يسوجما هملع بلكب ملسملا هداص ام
 . [5١١؟م] . ةياحصلا نم فلاخم هل فرعي الو « سابع

 -تابهرعد



 ا ديصلا بالك ةتيملا ماعطإ - 6
 ْ ا عامجإلاب ديصلا بالك اهماعطإ هل غاس ةباد هل تتام نم

 . [(يباطخلا نع)
 لجتنملاب ديصلا - 361/5

 ام حابي الو « لكؤُي ال يح وهو . لجنملاب ديص يذلا ناويحلا نم عطق ام

 :[ ةباحصلا نم فلاخم هل فرعي الو ءرمع نبا لوق وهو . كلذ ىوس
 1 هوحتنو « دادحملاب ديصلا - 3619

 1 امو . ماهسلاو « فويسسلاو . حامرلاك « دَّدَحُماب ديصلا ةحابإ ىلع اوفقتا
 ينسبنألا ناويحلا ةيكذت يف اوفلتخا تلا ءايشألا: ادع ام  رقعي امن اهارجم ىرج
 : . مظعلاو ,زفظلاو ء نسلا يهو . اهب

 لحي مل «ًالثم فيسلا ضرعب بيصأ ول امك, دحلا ريغب بيصأ اذإف
 دلك - 11/1 /هت 411/1بإ]: ملعلا لهأ دنع لمعلا هيلع وهو ؛ ةتيم هنأل
 ل1 ل أجل الا /4ي

 دّدحملا ريغب ديصلا -

 ٠ ةقدنبلا هدانق ام لكأ ميرحت ىلع مهنم ذش نم الإ . ءاملعلا قفتا
 ٍْ هنيف ملعي الو « لبحلا وأ ؛ ء ةكبشلا هتلتق ام مرحي كلزذكو . ديصلا نم رجحلاو
 «ناويحلا هيف لخدف  ىمَس اذإ لبحلا لتق دق حابي هنأ نسحلا نع الإ ء فالخ
 . [؟الال/ي 8/8١١ن] . ذاش لوقلا اذهو « هحرجو

 ٠ . ديصلا يدَرَت - 9
 «تامق ءهنم ىدرَتف « ًالثم لبج ىلع ديصلا عقو ول هنأ ىلع اوعمجأ

 1 1 . لكؤي ال
 نم ًاجراتخ هسأر نوكي نأ لثم , هلتقيال هجو ىلع ءاملا يف عقوف « هامر نإو

 كلذ لثملتقي ال يدرتلا ناك وأ , ءاملا هلتقي ال يذلا ءاملا ريط نم نوكي وأ «ءاملا
 . فالج الب حابم وهف « ناويحلا

 - المنهج



 نع) ها ؟؟ا7/ة4ف] قافتالاب هلكأ مرح دقف ًاقيرغ هدجو نإ امأو

 . [(يوونلا نع) ؟ا/0/9ي ١١9/8 (يوونلاو . لاطب نبا

 ديصلا توم ببسب كشلا -

 ردي ملولو « هلكأ زاج . هحرجف , ديصلا باصأ اذإ مهسلا نأ ىلع اوعمجأ
 ٠ ضرألا ىلع هعوقو نموأ ؛ ءاوهلا يف هطوقس نم وأ « حرجلاب تام له

 . |[١ك4 -6//151ت (لاطب نبا نع) 4//497فإ

 ديصلا ةفص - 545١

 « ننيلقاعلا نيملسملا نم هحمر وأ . همهس لسرأ نم نأ ىلع اوقفتا - ١

 « فلغأالو « ًاييغز نكي ملو « كلذ نم اولسرأ امل نيكلاملا « نيغلابلا

 دحأ هكلمي مل هنيعب ًاديص دمتعاو . لجو زع هللا ىمسف ؛ . ًابنجالو

 ملام ٠ هلكأ لحي هنأ ؛ تامف , هلتقم فداصف« هلكأ لحي امم هلبق

 2 نتني وأ ء هنع بغي

 سسيل يذلا « لقاعلا « غلابلا « ملسملاُدّيصتام نأ ىلع اوقفتاو - "

 ًايجنز الو ء ةنيدملاو .ةكمب ؟ مرجلا يف ة الو« ًامرحم الو , ناركس

 ريش ملغ الو « درسأ يسيل يذلا مهلا هبلكي ءًاينجالو « فلغأالو

 تار ثالث هيلع لسرأ يذلا بلكلا كلذ داص دقو« ملسملا

 بلكلا لشقف « همد يف غلو الو« ًائيش داص امن لكأي ملو « تايلاوتم

 , هحرجو , انفصو امك « هكلام هيلع هلسرأ يذلا ديصلا انركذ يذلا

 هلتقف كلذ لبق دحأ هكلمي ملو  همحل لكؤي ام ديصلا كلذ ناكو

 « ًائيش هنم لكأي ملو « هتاكذ هل لسرملا هديس كردي نأ لبق بلكلا

 الو , ءام الو ءرخآ بلك الو عبس هيلع هناعأ الو  همد يف غلو الو

 نيح لجو زع هللا ىمسو « هنيعب هيلع هلسرأ لسا ناكو « ىدرت

 نأو « لالح ديصلا كلذ لكأ نأ « هريغ دحأ هعم ٌلسري ملو « هلاسرإ
 .[0الام . ١1551١ 4هرم] . ةمات هتاكذ

 تاويحلا لاسرإ نيح ديصلا ىلع ةردقلا -

 . [١/449ب] . هيلع قفتم

 -ا/ههد



 ديصلا دنع ةّيمستلا - "47

 : ديصلا ىلع لاسرإلا دنع ةيمستلا ىلع نوملسملا عمجأ

 , فالبخ الب اجلا لاسرإ دنع دئاصلا زج هللا مسب : لوق نإو

 .[1؟4/8ن :34/8ف 79 /غدج "11/5 1/8

 ديصلا ةّيكذت - 4

 . رقعلا يه ديصلاب ةصتخملا ةاكدنلا نأ ىلع اوقفتا

 . « هموقلح عطق داق ناك نأب « رقَعسُم ةايح هيف قبت ملو « ديصلا كردأ نإو

 . عامجإلاب ةاكذ ريغ نم لحي :هنإف « هتوشح جرخأ وأ« هئيرمو

 وهو. ةاكذلاب الإ لحي ملو« هحبذ بجو « ةَرقتسُم ةاينح هيو هكردأ تإو

 ةنا نظيال لطايف ؛:هفالخ نم يعخنلاو , نسحلا نع لقن امو. هيلع عمجم

 1 . امهتع حصي

 ناويحلا:جبذ ةلزنمب ةيعرش ةاكذ  هايإ هلتقو . ديصلا بلكلا ذخأ نإو
 48١1م14100145- 4١ةهرم ١/444ب] هيلع عنمجم اذهو« يسنألا

 : [(لاطب نبا نع) 42 07/4ف ال51 18137/8شالال لال لي

 مرحملا ديص -

 أوال ووك وو

 مرحلا يف ديصلا -

 ولا 00

 ْ | "جو ديص - 6

 (يدهملا نع) ؟ه/هن.*50/5ج]. "عامجإلاب جوديص مرحيال
 : . |(يردبعلا نع) عم"/الع

 يف داو هتآب نولوقيف ءاهقفلا امآ : ةغللا لهآ دنع فئاطلا ةنيذم وه « ميجلا ديدشتو واولا ختفب : جو 2"

 . [توقايل نادلبلا مجعمو - يوونلل تاغللاو ءامسآلا بيذهتإ . فئاطلا
 . ["8/هنإ .. ميرحتلاب يعفاشلا باحصآ روهمج مزج دق هنإف . رظن عامجإلا ىوعد يف ذب

 -الوعد



 داسفلا





 ررض
 ررضلا نامض -

 نامض :

 5 ةرورض

 ٌرَطْضْما وه نم - ٠

 (؟19

 رطضملل اهوحنو ةتيملا ةحابإ -
 (مصم)

 ةرورضلل لوبلا برش ةحابإ -
(505) 

 ةرورضلل بذكلا ةحابإ -

 م4

 عيبلل رارطضالا -

 (هكو)

 ريغلا لام ذخأل رارطضالا -

 "م00

 لتقلل رارطضالا -
 مملكك)

 سكم :ر

- 84 - 



 نامض
 ةلاقكلا ىنعمب نامضلا -

 ش ةلافك :َر

 ' لاومألا للك نامّض - 5

 'لاومألا نم بيصأ ام لك نيمضت يف اهلك ةمآلا نم ذحأ نيب فالخ ال

 : . .رثك وأ «لق

 , [150/هج ؟1١/هي ؟:50م]. فالخ الب فالتإلاب نمضي راقعلا نإو

 كولدملا ريغ نامض - فكن

 )2 ةمركملا ةكم ريغ يف رجشلاو .ديصلل نامضال هنأ ىلع عامجإلا

 . م /اجإ: ةرونملا ةنيدملاو

 دمعلابو « أظخلاب نامضلا - 848

 .'. دمعلابو ؛ ًاطخلاب لاومألا نم فلتوأ ام نامض ىلع ةمألا تعمتجا دق

 ًاديص ديوي ًامهس ىمو نم نأ يف ةمالا نم نانثإ فلتخي ل هنإف هيلعو

 . نمضي هنإف هفلتأف ٠ الام باصأف

 2 أطخلا يتمأ نع عفر» : : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نأ ىلع اوعمجأ دقو

 ا 3 ل ”؟ 1م[. مثآملا عفر هب دارملا امتإو « لاومألا فالتإ يف سيل «نايسنلاو

 .١ | 8 هول - امهكالك

 رشابملا ريغ ىلع نامض ال - 4

 يف يرجي ام لك يف هيلع نامض ال: ( نتفلا يف هعئابو «'حالسلا لماع نإ

 ٠١[: 3 فالخ الب ةئتفلا

 : نامضلا بجوم - فك

 ايفل هثدحي نأ هل سيل ام يف نمضي هنأ يف اوفلتخي مل

 رس الك واس



 جابم لعف نم نامضلا - 0

 وأ « ةراملا رضي أرجح علق وأ ء قيرطلا يف  ةرفح ةيقنتل ىرجم رفح نم ١

 ماق وأ« اهنم هوحنو « نيطلا ةلازإب اهلهسيو . اهألميل ةرفح يف ىصحلا عضو

 لكف هيلع سانلا أطيل اهيف نيط يف ًارجح عضو وأ , قيرطلا يف ةيقاس فيقستب

 .[1 لي فالخ هيف ملعي ال اذهو . هب فلتي ام نمضي ال حايم كلذ

 ريغلا قح ىلع زواجتلاب نامضلا - 5

 وأ «بازيم وأ« طاباس وأ « حانج نم ائيش ريغلا كلم ىلإ جرخأ نم

 الب هب فلتام نمضيو « ٌدعَتم وهف ؛ هفلتأف ع ءيش وأ « ناسنإ ىلع عقوف « هريغ
 .[415/8ي] . ملعي فالخ

 ةعيدولا نامض -

(49519) 

 ةيراعلا نامض -

(:84) 
 نهرلا نامض -

/7) 

 نيدلا نامض -

 (07ه)

 روجأملا نامض -

)0 

 ةبراضملا لام نامض -

)500 
 ةَطَقَّللا نامض -

 (مهكم)

 تاكل



 بصغلا نامض -

 (مرمإبا- "مك ”١افمز

 قورسملا لاملا نامض -

5) 

 عناصلاو .ريجألا ديب لاملا نامض -

 (؟وكحو- 5كم 19610

 ىصولا .دي تحت لاملا نامض -

 ا -455١0( ١ ة509)

 هوحنو . بيبطلا ةيلوؤسم -

(0454) ٍ 

 ةداهشلا نع عجارلا دهاشلا ةيلوؤسم -

 )51١64(

 لاملا:نامض ةيفيك - 7

 : مهاردلاك «ًايلثم الام لجرل كلهتسا اذإ لجرلا نأ ىلغ ًاعيمج اوعمجأ

 . هتميق ال هلْثم ةيَلع نأ « هئافص براقتتو « هؤازجأ لئامتت ام امهوحنو «بوبحلاو

 : ال امم همزل اب ًاعيب هريغ ذخأي نأ دارأف « هسنج نم ًالثم هل دجي مل نإ هنأو

 ' قارتفالاامهل زوجي ال هنأو هزئاج كلذف . ةئيسن رخآلاب امهدحأ عابي نأ زوجي

 ّْ . اضباقتي ىتح

 . بهذلاو ةضفلاب هتميق مرغُي هنأ ىلع اوعمجأ دقق ٠ ًايميق ناك نإو

 نبا نسع) ١؟1/هي 75948 - م8١ ؟مموح - !ةكمالك */١خ]

 . [7؟7/هن 79١قح (ربلا دبع

 نمضي نمل عيرلا - 4

 . [174/5ب ١88/4 ت] . هيلع قفتم لصأ نامضلاب جارخلا

 ش (ك5)

 تاكو



 فيلكتلا هبف طرتشي ال نامضلا - 46

 . عامجإلاب فيلكتلا هل طرتشي ال تافّلتُما نامض نإ

 « ناركسلا وأ « مئانلا وأ « لفاغلا وأ « نونجما وأ « يبصلا فلتأ نإف « هيلعو

 مثإلا طوقس عم . قافتالاب هنامض بجو ًائيش « هيلع فيلكت ال:نمم مهوحنو

 ا 1 هالك ةهام 7/4/؟ش] ءاملعلا عامجإب مهنع

 . [707/7ن (رذنملا نبا ن نع) ؟4/17/ع (رذنملا نبا نع) . 370/5ي

(154) 

 هفلتأ ام يماذلا نامض -

 (1 هه(

 هفلتأ ام يبرحلا نامض -

 (7ه1)

 ريغلا لام دبعلا نامض -

(15374) 

 هتيانجو . ناويحلا نامض -

 ( 4م -40)

 نامضلا لمحتت ال ةلقاعلا -5

 ؟ا/هه4ك] . لاومألا تايانج نم ًائيش لمحتت ال ةلقاعلا نأ ىلع اوعمجأ
 . ١[ 1١4م الكل - مالمالا -

 ةفايض
 ةفايضلا مكح - 107

 مراكم نمو « مالسألا تادكأتم نم ةفايضلا نأ ىلع نوملسملا عمجأ

 ثيللا الإ . "ءاملعلا ةماع دنع ةبجاو تسيل يهو « نيدلا نساحمو . قالخألا

 . ةباحصلا لعف وهو ؛ مهنم هل فلاخم ال ةباحصلا ةرضحب رصع كلذب مكحو ؛ ةبجاو ةفايضلا ('
 .[لكمحم]

3 



 ؟147/4ط 4.0/7 797/١ ش] . ةدبحاو ةليل اهبوجوب لاق هنإف ءدعس نب
 . [(نالسر نبا نع) 67١/خن ١٠55/1ف موا

 مهل مُدَقُي اب فويضلا قح - فكل

 نإ . لكآل يفد داي يدي نيب ماعطلا ميدقت نأ ىلع اوقفتا
 . [0ه/هي ةلالرم] هنم نولاني اميف اولضافت

 باله4-



 ءاسطلا





 بط

 ءاوذ :ر

 قيرط
 قافترا : ر

 ماعط

 لكأ , ةمعطأ :َر
 قالط

 قالّطلا مكح - 6

 . [8/١15ج ؟79/17ي] . زئاج قالطلا نأ ىلع سانلا عمجأ

 قالطلا ةفص -

 ؛ ناركسم سيل يذلا «ٌرخلا  غلابلا « لقاعلا ٠ ملسملا قالط نأ ىلع اوقفت 0

 اجاوز اهجوزت يتلا هتجوزل اضيرمالو . اروجحمالو ؛ لابضغ 0 الو
 تقو يف هعقوأو , ذشنيح هل ًاراتخم حاكنلا دعب هب ظفل اذإ زئاج , ًاحيحص

 م41/5بالا ته ةكرم]. قالط هنإف « قالطلا ةّنَّس ىلع قالطلا

58/8 1]. 

 قالطلا عقوي نم ١-

 . هيلإ كلذ لعج نم وأ « جوزلا ديب قالطلا نأ هيلع عمتجملا لصألا
 . [١؟ة/كج مقل

)000 

 قالطلاب ليكوتلا -

 (ل

 . [19/5١ج] اعامجإ « دبعلاو «رفاكلاو « ضيرملا نم حصيفب راتخم « فلكم نم قالطلا حصي '"

 مع 0اس



 ' يبرعلا ريغ قالط - فرح

 مزال .قالطلا نأ « قالطلا دارأو « هناسلب ىّلط اذإ يمجعلا نأ ىلع اوعمجأ
 . [مكام] . هل

 سرخألا قالط - 0*

 2 يمفاشلاو» كلام لوق يف قالطلا عقو هتجوز قنلط اذإ سرخألا

 1 . 571 ملعي فالح الب . دمحأو ؛ يأرلا ب باحصأو

 : : ةركملا قالط - "5

 1 (لاطب نبأ نع) ؟١/79؟ف] . ةباحصلا عامجإب عيال هرم قالط
 00 . |1591 هرثالي

 ناركسلا قالط - نكن

 ْ ىممغملاو , مئاشلاك لب « ضرألاو « ءامسلا نيب قرفيال ركسلا هرّيص نم
 ' ةيؤاعمو + سابع ن نباو « يلعو «رمع نع لقنام الإ . ًاقافتا هقالط حصي مل « هيلع
 ا . هقالط ةحص نم

 .ًاقافتاهقالط حص + ءيش هلقع نم عّيضي مل بط اطشن ركسلا هربص و
 ١ مايو ا و1 177/8 ] . ناركسلا دح هيلع ماقي هنإف . كلذ عمو

 . |(رذنملا نبا نع) 7/7١١ي 8م/95ب

 ركس ريغب لقعلا لئاز قالط - 7

 : لازأ ءاونس ء ركس ريغب لقعلا لئاز قالط عقي ال هنأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ
 : برش ىلع هرُكأ وأ . ءاود برش وأ « مون وأ « ءامغإ وأ ء هتعوأ « نونجل هلقع

 ' عني اذه لاكف . لقعلا ليزُم هنأ ملعيالو  هبرش هلقع ليزي ام برش وأ ءرمخ
 لل هرج مالام ١7/8 - 1ا/5//17ت7152711/7يإ . قالطلا عوقو

 : . [(يواحطلا نع) ”/5ن

 0 ةيفسلا قالط -

 زوجيالا لاقف « ءاطع درفناو . هل مزال هيفسلا قالنط نأ ىلع اوعمجأ

 ش : .٠ [مهام] هحاكت الو 3 هقالط

 -_امم-



 توم ا ضرم يف قالطلا -

 45 - ؟لحح)

 ريغصلا قالط - 4

 هل ًانوذأم ناك نإو  "لطاب غلبي مل يذلا يبصلا قالط نأ ىلع عامجإلا
 . [500/8ج (ضعبلا نع) 1953م] . هب
 رصاقلا ةجوز قيلطت - 4

 جيوزتلا كلمي نمن ناكأ ءاوس ءرصاقلا ةأرما قيلطت بألا ريغل سيل
 . [551/5ي] . ملعي فالخ الب , هكلميال مأ « مكاحلاو « بألا يصوك

 قالطلا اهيلع عقي نم -

 أ « نهجاوزأ ةمصع ينف يتآللا ءاسنلا ىلع عقي قالطلا نأ ىلع اوقفتا
 . يعجرلا قالطلا يف نهددع يضقنت نأ لبق

 عامجإلا هيلعو « امهريغو« ةنونجم او « ةريغصلا نيب كلذ يف قرف الو

 . [191؟/8ج ا/ل؛رم 29/9ب]

)0000 
 ةأرملا ةَبيَغ يف قالطلا - ١

 . [188/"شو] . ةأرملا ةبيغ يف عقي قالطلا نأ ىلع ءاملعلا عمجأ

 ةيبنجألا قالط -

 . عامجإلاب عقيال ةيبنجألا قالط . نإ

 . اهب جوزت نإ قلطت مل . قلاط يهف « ةنالف تجوزت نإ : لاق اذإ« هيلعو

 « مهرصع يف فلاخم فرعي ملو« ةياحصلا نم ةدعو « سابع نبا لوق وهو

 . اعامجإ نوكيف

 . فالح الب هل قالطال قالطلا لقعيال يذلا يبصلا
 : يلع لوق وهو . عقاو هقالطف , هيلع مرحتو , هب نيبت هتجوز نأ ملعيو « قالطلا لقعي يذلا امآ

 هنآ ىرخآ ةياور يفو « دمحآ نع ةياورو ؛ قاحسإو « يبعشلاو « نسحاو , ءاطعو , بيسملا نب ديعسو

 ٠ ديبع يبأو « يروثلاو , كلامو ؛ يرهزلاو « يعخنلاو « سابع نبا لوق وهو ؛ ملتحي ىتح هقالط زوجيال
 - [15557م 7١ 4/97ير زاجحلا لهآو « قارعلا لهأو

3 



 ءرادلا تخدو اهجوزت مث . قلاط تنأف ءرادلا تلخخد نإ : ةأرمال لاق نإو
 - 0 وي 88/5ب 741/6ن]. ملعي فالخ ريغب عقي ال قالطلا نإف

 "انف دش

 هتبلط نمريغلاقالطلا هيجوت - ففي

 ( هل ةي الو « قلاوطع يئاسن : لاقف « ينَقّلَط : هئاسن نم ةأرما هل تلاق نم
 . هالي :فالخ ريغب نهلك َنَقّلَط

 ةأرملا ضعب ىلإ!قالطلا هيجوت - 4

 . ًاعامجإ تقلط « كنم ءىش وأ . كنم ءزج وأ . قلاط كضعب : لاق نإ

 . ًاعامجإ قلطت مل « قلاط كتيحل وأ : كرَكُذ : لاق نإف « هيلعو

 :؛اهلمح وأ ءاهقرع وأ ءاهعمد وأ « ةأرملا قير ىلإ قالطلا فاضأ نمو
 . 143١| /7/ي 186 9//1571ج] . ملعي فالخ الب قلطت مل « هوخنو

 : ةقلطملا ةلاهج - ٠

 لوق ونهو « نهنم ةعرقلاب جرخت اهنإف اهنيعب ال هئاسن نم ةأرما قلط نم

 . ةباحصلا نم اًمهل فلاخمالو «.سابع نباو « يلع
 « اهتدع ءاضق دعب ىرخأ حكن مث ؛ نهادحإ قلطف ؛ ةوسن عيرأ هل ناك نإو

 نيب فالخ الب ةوسنلا ثاريم عبر اهجوزت يتللف ؛ قلط نهتيأ ملعي ملو ٠ تام مث
 ..[44016 474/7ي] . ملعلا لهأ

 لجرلا ىلإ قالطلا هيجوت - 1

 الب ين ريغ نم لوقلا اذهب قالطلا عقي الف « قلاط كنم انأ : لاق نإ

 . ["؟9/7ي]. فالخ

 قالطلا هب عقي ام - فقل

 "”حيرص ظفلبو « ةّينب ناك اذإ عقي قالطلا نأ ىنلع نوملسملا عمجأ

  ملعلا لهأ ةماع لوق يف هقالط عقي مل « ظفل ريغ نم هبلقب ىون نمف

 درجمب هعوقوب « ةمركعو ©"نيريس نباو « يرهزلا لاقو . مهدنع لمعلا هيلعو

 . ةيهقفلا هناظم يف ءاش نم هيلإ عجْيلف « ةباتكلاب قالطلا عوقو اما '')

 اوي ا/



 ؟17/57ن 18/07 11/١ -179/5تا/7/؟ب] . ظفل ريغ نمولو . ةينلا

 . [(يذمرتلا نع)
 مكاحلا ةبيغ يف قالطلا - 4

 . [15448ك] . ناطلسلا نود زوجي قالطلا نأ ىلع اوغمجأ

 قالطلا ةغيص -8

 امن هئاجه نم فرصت امو « قالط : قالطلا ظافلأ نأ ىلع اوقفتا - ١

 هذه نم ءيشب يوني هناو« ةيربلاو « ةّبلاو . نئابلاو « هانعم مهفي
 . "هتمزل ةّيئس ةدحاو ةقلط ظافلألا

 . قالطلا يف حيرص « هنم فرصت امو « قالطلا ظفل نأ ىلع اوقفتاو

 الب دصق ريغ نم عقي لب « ةين ىلإ جاتحي ال قالطلا حيرص نإو
0 

 . فالخ

 . ”اهطرشب تايانكلاب قالطلا عاقيإ ىلع قافتالا نإو - ؟

 -ا/؟رم]. ملعي فالخ الب ةيانك وهف « ةرح تنأ : هتجوزل لاق نمف
 1 والا - اا ا ليال بالا

 الو , عقي ال ةيانكلاب قالطلا نأ -يلحما -هقفلا يف ريبكلا هباتك يف مزح نبا راتخخا : ةيميت نبا لاق '"
 . اذه يف اعامجإ ىعدا نم ىلع ركتأ دقو « قالطلا ظفلب الإ عقي

 افلا عامجإلا هْيف ىعدي ام رهظأ نم اذه ىلع عامجإلا نآ مولعمو

 :تلاق . ةيبظ كنآك لاقف « ينهبش : هتآرمإ هل تلاق لجر هيلإ عفر هنآ رمع نع ديبعوبأ جرخآ نكل '"'
 يسهف ء اهديب ذخ : رمع لاقف . قلاط ةيلخخ تنآ : لوقت ىتح ىضراال : تلاق . ةمامح كنآك: لاق . ال
 . كتآرمأ

 ء اهنع يلخو , اهلاقع نم تقلطأ مث « ةلوقعم تناك ةقان يآ « قلاط ةيلخ : هلوق : ديبع وبأ لاق

 « هريغ دارآ لب ء قارفلا دري ملو « قالطلا ظافلآ نم ءيشب ملكت نم نكل « لصأ اذهو . ةيلخ .ىمستف

 . ىلاعت هللا نيبو « هنيب اميف , هيف هلوق لوقلاف

 ام يعقاشلا نسعو « دوادل هازعو : فالخملا هريغ تبثآ نكل . هفالخ ىلع عامجإلا يباطخلا لقنو
 ل |8104 - 70*/ةف] . هيضتقي

 ١ مقر ةيشاخحلا عجار 0

 ب االالإ-



 قالطلاب ةجوزلا يضر - ففحت

 « قلاط اهنأ ءاذك كيلعو.« قلاط تنأ : هتأرمال لاق.ذإ هنأ اوفلتخخي مل
 .[؟ 4/0 ضرت مل مأ « قالطلا دعب اهيلع لعج امب تيضر

 قالطلاب نيميلا -

 0000 («ه0)
 : قالطلا ةينب عّلخلا -

 ( ؟وه)

 ةيانكلاب يمجعألا قالط - ففق

 ١ الب اقالط ناك « قالطلا اهب ىونو -كّئيّلخ يأ-متشهب : يسرافلا لاق نإ

 |1517 فالح

 1 قالطلا ظفلا ىنعمب لهجلا -

 ناكو ؛ ءانعم يردي ال ظفلب قطن ول أرما نأ يف ةمألا نم دحأ فلتخي مل

 . [21؟94؟م]. هب طخاؤي ال هنإف ًاقالط هانعم

  هلزهو قالطلا دج - فففو

 ! معو. 230006 ءاوس « هلزعو ؛ قالظلا دج نأ ىلع اوعمجأ

 . [(رذنملا نبا نع) 30 ما/يدحامل - ١/١/4 ت

 قالطلاب كشلا - 4

 08 /ح ًاعامجإ هكشل مكح الف« ال مأ « هتأرما قلط له : كش نم

 هرثأ لطبي امب قالطلا نارتقأ -64

 ال ةقلط قلاط وأ « « ال قلاط وأ « كبيلع عقت ال ةقلط قلاط تنأ : لاق اذإ

 يف ةدنحاو تقلط « ءيشب سيل وأ « ءيش ال قلاطوأ « كقالط ددع اهب صقني

 [٠ 01/7 ملعي فلاخم الب دمحأو , يعفاشلا بهذم

 قالطلا ىلع داهشإلا 57

 . عامجإلاب بجيال قالطلا ىلع داهشإلا

 - عملا -



 ملعي فالخ الب مزال هل قالطلاف . دهشي ملو.« هتجوز قّلط نمف
 . [77 رم (يعزوملا نع) ؟ه/ةنإ .' "عامجإ هنأ بالو

 قالطلا يف ذ ةداهشلا ىلع ةداهشلا -

4 31) 

 رولا داهشب قالطلا توبث -
 مم

 ةبذاك ةتيبب ةَفّلَطملا حاكن -
 (عااله)

 قالطلاب جوزلا ةثرو ىوعد -
(15) 

 قالطلا قيلعت - 77

 . ةباحصلا عامجإب حيحص « تقولاو « طرشلاب قالطلا قيلعت نإ

 لوخد وأ ؛ ديز مودقك « لبقتسم طرش ىلع قالطلا َقّلَع اذإ « هيلعو
 عقي نأ نكمي ناكأ ءاوس « فالخ الب طرشلا دوجو ىلع ا يا
 ال مأ ء طرشلا

 ةماع لوق يف ًاعيمج اسهدوجو لبق عقي مل نيطرشب قالطل ل ذو

 . ملعلا لهأ

 تلخد نإ : هلوق لشم « ةفص وأ ء طرشب هلصو مث . قلاط تنأ : لاق نإو
 حص كلذب قطنو ءرهش دعب رادلا تلخد نإ : لاق وأ ءهرهش دعب وأ ءرادلا

 «ًادبأ قلاط اهنأ « مويلا قلاط تنأ : هتجوزل لاق اذإ هنأ ىلع اوعمجأ دقو
 ا/ا/75ب 75444 ؟0ه١0/4:1941/؟ج] . ةعجر هل تناك نإ . اهعجاري ىتح
 كك ملا ,7مكالي

 عامجإلا ىعدا نم ىلع ركنأو ءاذه فالخ -يلحما - ريبكلا ريبكلا هباتك يف مزح نبا راتخا : ةيميت نبا لاق (')
 هيف يعدي ام رهظأ نم اذه ىلع عامجإلا نأ مولعمو ؛ داهشإلاب الإ عقيال قالطلا نإ: لاقو . كلذ يف

 هاف ١ عامجإلاب

 ةاففن



 ثالثلا عوقو دعب طرشلا ققحت - ففي

 تلخد نإ «ًانالث قلاط تنأ : هتجوزل لاق اذإ لجرلا نأ ىلع اوعمجأ

 هنأ ءرادلا تلخد مث . فلاحلا اهحكن مث « هريغ تحكن مث « ثالث اهقلّطف رادلا
 . [(رذنملا نبا نع) ؟99/7ي مهام] . قالطلا اهيلع عقيال

 تقو ذيدحت نو دب قالطلا - 4

 كلذ ناك « اهَقّلَطَي ملو  ًاتقووني ملو . قلاط تنأف ؛ كقّلُطُأ مل نإ : لاق نإ
 لوق يف قالطلا عقو امهدحأ تام اذإف « هريخأتب ثنخي ملو « يخارتلا ىلع
 ٠ مسلعلا لسهأ نيب فالمخ هيف ملعي الو « دمحأو , يصفاشلاو « ةفينح يببأ

 . لال الالي إ

 قّلعملا قالطلا ذفني ىتم -ح ٠

 . قالظلا تقو قفاو نإ عقاو . ةفصب وأ ٠ لجأ ىلإ قالطلا نأ ىلع اوقفتا
 , دقف« هنيلعو ' "عقو قالطلا نأ «قالطلا تقو يف لجألا كلذ ناك اذإ هنأو

 تأر اذإ اهنإف . تضح اذإ , قلاط تنأ : هتأرمال لاق اذإ لجرلا نأ ىلع اوعمجأ

 . قالطلا اهيلع عقي مدلا

 1 نب رهظت ىقح قيلطت مل قلاط تنأف « ةضيل تيفح اذإ : لاق ذإو

 ٠ « كلام ”درفناو . كلذ ىلع اوعمجأ دقو . قالطلا اهيلع عقو ترهط اذإف . اهضيح

 . [ةالام ال - الكرمإ هب ملكت نيح ثنحي : لاق

 قالطلا يف ءانكتسالا - 3١

 . عامجإلاب تقلط؛ ' ىلاعت هللا ءاش نإ قلاط تنأ : ؛هتأرمال لاق نم

 اللد 2105 1401/7/ي]

 ' عامجإلا ىعدا نم ىلع ركنأو , اذه فالخ -يلحما -ريبكلا هباتك يف مح نبا راتخا : ةيميت نبا لاق ؟')
 ةافيأل عامجإلا هيف ىعدي.ام رهظآ اذه ىلع عامجإلا نآ مولعمو . كلذ يف

 : وهو لبجالا كلف ىلإ الإ قالا مقي ملا لجأ ىلإ قلط نم : اولاق : ينلحنا يف مزح نبا لاقو
 . ثيدحلا عضوب روهشم باذك ةياور نم اذه : انلق . فلاخم هل فرعي الو « سابع نبا لوق

 . لجالا دنع لجأ ىلإ قلعملا قالطلا عوقو ىلع اوعمجأ دق : اولاقو
 . [19970م] . طق كلذ ىلع اوعمجأامو « لطاب اذه : انلق

 -الالع



 ةأرملا ديب قالطلا لعج -

 اهسفن ةأرملا تقلطف « قالطلا ىونو « اهديب ةأرملا رمأ لعج نم
 . قافتالاب تقلط

 وهو « سلجملاب كلذ ديقتيال ًادبأ اهديب وهف , اهديب هتأرما رمأ لعج نمو
 +76/4ف] . ًاعامجإ نوكيف « فلاخم ةباحصلا يف هل فرعي الو « يلع لوق
 , |9907 785 2879/7 (يضاقلا ليعامسإ نع)

 ةأرملا ةئيشم ىلع َقّلَعْلا قالطلا دييقت - 737**
 لبق مويلا جرخ نإف . هب دّمقَت ؛ مولا تش نإ « قلاط تنأ : لاق نم

 . ملعلا لهأ رئاس لوق يف قلطن مل اهتئيشم
 دقف « نالف ءاش نإ . تعش دق : تلاقف . تئش نإ ؛ قلاط تنأ : لاق نإو

 مةام] . نالف ءاش نإو «قالطلا اهمزلي الو ءرمألا تدر دق اهنأ ىلع اوعمجأ
 . [(رذنملا نبا نع) 0 /7/ي

 كيلمتلاب تاقلّطلا يف فالخلا هيفي
 يف اهركاني نأ هل نأ ىلع اوقفتا دقف « قالطلا عاقيإ هتأرما لجرلا كّلم اذإ

 . [77/؟ب]. تاقلطلا ددع

 دحاو نم رثكأ ةئيشم ىلع قالطلا قيلعت - 6

 يف امهتئيشم دجوت ىتح عقي مل« نينثا ةئيشم ىلع قالطلا قلع نم
 . [401/7/ي] . ملعلا لهأ رئاس لوق

 قالطلاب ةأرملا رييخخت -

 ةيعجر ةدحاو ةقلط الإ هب عقي ال "'قالطلاب ةأرملا رييخت نإ

 الف  الإو ء اهرييختب همالك بقع ًاروُش اهرايتخا عقو اذإ الإ عقيال وهو
 . عامجإلا وهو « هدعب اهل رايخ

 . يسفن ترتخا : يه لوقتف « كسفن يراتخا : اهل لوقي ناب كلذو ("

 - اوان د



 « ءاملعلا ةماعو.« ءاهقفلا. ةعامج دنع ءيش ال وهف « اهجوز تراتخا اذإ امأ

 . ةدحاو ةقلطف « اهجوز تراتخا اذإ اهنأ نم:يرصبلا نسحلا نع يور ام الإ

 ءاضقنا ىلإ اهل كلذ نإف « مايأ وأ « موي ةدم ةتأرما زّيخ نميف فالخالو

 115 - هولا - ؟هرلل١ - 55494 9442452 941/7/ي].ةدملا

 . [(يعفاشلا نع) ؟ةمالا/

 قّلَعُم قالط دعب قالطلا - 7070

 :كلذ دعب اهل لاق اذإف« قلاط تنأف , كّدَمَلَط املك : هتجوزل لاق نم
 . ناتقلط هب عقو « قلاط تنأ

 : هلوق ةلزنجوهق ؛ «قلاط تنأف ًاقالط كيلع تعَقوأ املك : اهل لاق نإو

 .'قلاط تنأف « كتقلط املك

 ؛تجرخ نإ : قلاط تنأف كلتقلط املك ةفصلا دمع دعب اهل لاق نإو

 0 . ناتقلط تقلط « تجرحتف ؛ قلاط تنأف

 ةقلط اهيلع تعقو مث قلاط تنأف , يقالط كيلع عقو املك : اهل لاق نإو

 لاق نأب) كلذ لبق اهدقع ةفصب وأ « (ًالثم كتقلط : :اهل لاق نأب): ةرشابملاب

 دبقف « هدععب اهدقع وأ . (اهقلط مث«  قلاط تنأف كبِقلط املك : 0

 0 ب يقال كليلع عقوااذإا لاق مث : قلاط تْدأَف كنبقلط اذإ : لاق نإو

 . ًاثالث تقلط دقف « قلاط تنأ : لاق مث , قلاط

 للك يق قلطت الف اهب لوجدملا ريغ امأ « اهب لوخُدَلا ةجوزلا يف هلك اذه

 باحضأو , دمحأو , ىعفاشلا بهذم هلك اذنهو. ةذحاو ةقلط الإ قبس

 1 اما ل مّلعَي فلاخم الب « يأرلا

 توملا دعب امل قالطلا هيجوت -

 وأ ء يتوم عم وأ « كاتوم دعب وأ. يتوم دعب قلاط.ثنأ : هتجوزل لاق نإ
 . 103١| ملعي فلاخم الب دمحأو ؛ يعفاشلا لوق يف قلطت مل. كتوم

 تالالك



 تاقلطلا ددع وهام - 9

 دبعلا نأو « تاقلط ثالث هقالط ةَرخ هتجوز يذلا را نأ يف فالعخال

 . ناتقلط ةمأ هتحت يذلا .

 مل نإ هناو « نيتنثلا عاقيإ نم حجرأ ةدحاولا ةقلطلا عاقيإ نأ ىلع اوقفتاو

 458/1ي]. كلذ هلق , ةثلاث ةيناثلا عبتي مل وأ « ةيناث ىلوألا ةقلطلا عبي

 . [199/4ف الكرم 159 - ١ ه4/4ت

 ةيانكلاب ثالثلا عوقو - فين

 ىلع كلبح وأ « نئاب تنأ وأ « ةيرب تنأ وأ « ةّيلخن تنأ : هتجوزل لاق نم 1

 وهو ٠لخديملمأءاهب ب لخدأ ءاوس « ثالث وهف , ”كلهأب يقحلا وأ ء كبراغ

 ملو « ةشئاعو « سابع ن نباو « ةريره يبأو « تباث نب ديزو « رمع نباو « يلع لوق

 "افك شيلا "ًاعامجإ ناكق , مهرصع يف فلاخم مهل فرعي

 ةدحاو ةملكب ثالثلا تاقلطلا عمج - 0
 عمم مق

 لوق وهو ؛ مرحم هعدب قالط وه ةدحاو ةملكب ثالثلا تاقلطلا عمج نإ

 يف حصي ملو « رمع نباو ء سابع نباو  دوعسم نباو « ىلعو « رمعو « سنأ

 . اعامجإ كلذ نوكيق « هفالخن مهرصع

 « ةدحاو يون نإو « ثالث يهف «ًاثالث قلاط تنأ : هتأرمال لجرلا لاق نإو

 هدهع يف ًادحأ نأ ظفحي الو ءرمع دهع يف دقعنملا عامجإلابو , ءاهقفلا عامجإب

 . هلوق ىلإ تفتليال نمو . عدبلا لهأ هب قلعت ذوذش هيف فالخلا نإو  هفلاخ

 ملوأء تكس قلاط تنأ « قلاط تنأ « قلاط تنأ : اهب لوخدمل لاق نإو

 « ةيناثلا هلوقب مالكلا راركت ديري نأ الإ « ًاثالث قلاط ىهف , اهنيب اميف تكسي

 4"17ل 45١ 070750701/17ي] . ملعلا لهأ نيب هيف فالتخاال اذهو « ةثلاثلاو

 - هيلا - ؟هرزك- ؟هيلم - ؟هنزعغ د ؟ةيدك ل ؟هعداك هك/»ط

 . [؟ةة/9ف ؟ هكا - ؟هدكل - هد ل ”ملل

 يف فلاخم هل فرعي الو « كلام نب بعك لوق وهو « قالطلا ظافلآ نم . . كلهآب يقحلا : ةملك تسيل ''

 . [19948م] . ةباحصلا نم كلذ
 (5719) . ةدحاو ةقلط عقت « نئاب وأ « ةيرب وأ « ةيلخ تنآ "

 اياب -



 ا ثالث ىلع قالطلا ةدايز - 747

 اهمرحت اًنهنم ًانالث نأ ,ثالث نم رثكأ هتجوز قلط نم نأ ىلع اوعمجأ
 . [بهه/ا/لي م6 ام] . هيلع

 ' رابخإلل قالطلا راركت - 74
 / وهف . ًاربخخم وأ ًادهشم« « هيقل نم لكل اهقالط ررك مث * تأرما قلط نم

 . 3 فالخ الب كلذ نم رثكأ همزليال دحاو قالط

 فصوب قالطلا نارتقا - 5

 . ًاقافتا ةدحاو تسعقو « هظلغأ وأ ءقالطلا دشأ قلاط تنأ : لاقول

 .[١٠هرمجإ

 ددعب قالطلا نارتقا - 64
 ١ عابقيإ ةينثلاب ىونو « نيترم قلاط تنأ : : اهب لوخدملا هتأرمال لاق نم - ١

 . فالخ الب ناتقلط اهب تعقو: ةيناث ةقلط

 : الإ قلطتال . نيترم قلاط تنأ : اهب لومخدملا ريغ ةتأرمال لاق نإو - ؟

 ؛ مأ «ًالضفنم كلذ لاقأ ءاوسو , هريغ مأ « عاقيإلا ئونأ ءاوس « ةدحاو
 ْ مهل ملعيالو , دوعسم نباو « تباث نب ديزو : يلع لوق وهو . ًالصتم

 . [8/7١4ي] . اعامجإ نوكيف « ١ مهرصع يف فلاخم

 ا ددعب :قالطلا نارتقا مدع - 57

 ١ وني مل ّنِإو ء ثالثلا عقو « ثالثلا ىونو , ايندلا ءلم قلاط تنأ : لاق نم

 . [؛ةا//7/يإ ملعي فالخ الب ةدخاو يهف « ةدحاو ىونوأ « ًائيش

 تاقلطلا نم ءانثتسالا - فق

 ! ؛ ةدححاو الإ ًاثالث قلاط تنأ : هتأرمال لاق اذإ لجرلا نأ ىلع اوعمجأ
 . نيتقلط قلطت اهنأ

 ْ اهنأ « نينثا الإ «ًاثالث قلاط تنأ : لاق اذإ لجرلا نأ ىلع اوعمجأو
 : . ةدحاو ةقلط

 - الاله



 قلطت اهنأ « ثالث الإ , اثالث قلاط تنأ : لاق اذإ لجرلا نأ ىلع اوعمجأو

 . [(رذنملا نبا نع) "57/87ي م١ /8ب 4ام] . ًاثالث

 ةقلطلا ةئربت - 4

 لك عمجأ دقف ؛ لف نإو . اهنم ُاءْرَج وأ « ةقيلطت فصن هتأرما قلط نم
 . قلطت ال : دواد لاقو . ةلماك ةقلط اهب عقي هنأ ىلع ملعلا لهأ هنع ظفحي نم '

 . [(رذنملا نبا نع) :55/7ي]

 تاقلطلا د دع يف كشلا - 4

 ًاثالث وأ « نيسترم وأ « ةرسم هتأرما قَّلَط له كش نم نأ ىلع اوقفتا
 . [7رم] . ةمزال ةدحاولا نأ . تاقرفتم

 تاقلطلا ددعب جوزلا لوق - 6٠

 ناك اذإ ثالثلا نود تاقلطلا ددع يف جوزلا لوق لوبق ىلع عامجإلا
 . [لال/)؟بإ حيرص ظفلب قالطلا

 ًاثالث ةقلطملا ةدوغ دعب تاقلطلا د دع - 65١

 اهجوزت مث , اهباصأو « هريغ تحكن مث « هنم هتجوز تناب اذإ قلطملا نإ
 84 - 88ام] . ملعلا لهأ عامجإب ثالث قالط ىلع هيلإ عجرت اهنإف « لوألا
 . [177/9 ج (رذنملا نبا نع) 447/7/ي

 ةنسلا قالط وأ ةدعلل قالطلا ةفص - 7

 يذلاو , ةدعلل هتأرما قلطي نأ دارأ اذإ لجرلا نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ ْش
 رهطت ىتح اهلهمأ نإ هنأ ىلع ؛ ضيمحت نمُم يهو « ةّنسلا قالط ءاملعلا هيمسي

 . «اهتعاس نم ٌدتعتل , ةدحاو ةقلط « اهعماجي نأ لبق نم اهقلط مث , اهضيح نم
 ةدعلل قّلطم هنأ « ةقيلطتلا كلت ريغ اهقلطي ملو ء اهتدع يضقنت ىتح اهكرت مث

 بطاخ وهف« اهتدع تضقنا اذإف , ةذعلا ىف تماد ام« ,اهتعجرل كلمأ وهو !

 . ءابطخملا نم

 « ةنسلل اهقلطي نأ دارأ مث  ًاضئاح هتأرما عماج لجر يف نوفلتخيال مهو
 ةضيح نمو . اهيف عامجلا ناك يتلا ةضيحلا نم رهطت ىتح . كلذ نم عونم هنأ ْ

 الالو-



 يذلا رهطلا يف اهايإ هعامجك , ةيضيحلا يف اهايإ هعامج اولعجو , اهدعب ىرخا
 00 ١ . ةضيحلا كلت بقعي

 ريغ امأ ءاهب لوخدمللوه افإ ةنّنسلا قلط نأ ىلع ء ءاملعلا عمجأ دقو

 : فالتخا ىلع قالطلا ددع يف الإ ةعّدبالو « ُهْنس اهقالطل سيلف ؛ اهب لوخدملا

 ! اللوم ل 75/7 - متاعقك ١ههؤت هؤرعط ىكام ١؟بل لإ . هْيَف مهنيب

 : [(ربلا دبع نباو «رذنملا نبا نع) ١:8" ؟ة4/0/ي 57/1ب 4

 م91

 ,لماحلا قالط - 7/6

 نين فالح الب .ةدحاو اهقلط اذإ . نس قالط وه لماحلا قالط نإ
 . [(ربلا دبع نبا نع) ”0 5/9/ي 757311ك].. ءاملعلا

 ْ اهب لوخ دملا قالط تقو - 15

 ٠ ملاذإ اهرهُط تقووه اهب لود ةجوزلا قالط تقو نأ ىلع اوقفتا

 . ضيحت نمم تناك اذإ اذه , هيف اهأطي

 ,َنّقيَتم ةلعب سأيلوأ«  ةقلخ وأ ربك وأ رغصل, ضيحتال نم تناك نإف

 هنأ ىلغ اوقفتا دقف « هّلبق يذلا رهشلا نم اهأظي مل رهش لابقتسا يف اهقّلطن
 . ["ارم] : :قالطلا تقو يف قّلَطُم

 (م/همز

 اهب لوخ دملا ريغ قالطلا تقو - 3/6

 تققو لك إف « حاكنل كلذ يف اهجوز اهأطي مل نإ ةجوزلا نأ ىلع اوقفتا

 . | ارم] . اهل قالط تقو وه
 رهملا نم لوخ دلا لبق:ةقلطملل بجي ام -

 ْ ةيكدفلا

 لؤخدلا لبق ةِضْوَمْلا قالط -
 ا مما

 - از/مو تح



 ةدعلا يف قالطلا - 67

 قالطلا نم ةدعلا يف يهو رمخآ قالطب اهعبتأ مث , هتجوز قلط نم
 . نيملسملا نيب فالخ الب عقي يناثلا قالطلا نإف « لوألا يعجرلا

 لمع ب

 . همكحو , ةعدبلا قالط ىنعم .- ”ا/ها/

 قّلطملا عماج رهط يفوأ ؛ ضيا يف قالطلا ميرحت ىلع ةمألا تعمجأ

 "'هعوقو ىلعو ؛ ةعدبلا قالط ىمسي ام وهوأ« هتجوز هيف

 قالط عقيال : اولاقف « ةعيشلاو ؛ جراوخلاو رهاظلا لهأ ضعب ذشو

 . ذوذُش وهو . نيعباتلا ضعب نع هلثم ىورو « ةعدبلا

 اذإ نكلو « لاحلا يف قالطلا عقي مل« ةئسلل قلاط تنأ : ضئاحل لاق نإو
 مث « ضيحت ىتح قالطلا عقي مل هيف اهعماج رهط يف تناك نإو . تقلط ترهط

 . دئنيح تقلط ةلبقتسملا ةضيحلا نم ترهط اذإف ءرهطت

 لوأب لّصتاو ؛ ٍضيحلا رخآ يف جلوأو «٠ ةنسلل قلاط تكثنأ : ضئاحلا لاق نإو

 اهعماجي مل رهط ءاج ىتم نكل « قالطلا عقي مل ءرطلا لوأ عم جلوأ أ رهطلا

 .هيف ملعي فلاخم الب دمحأو , يعفاشلا بهذم هلك اذهو « هلوأ يف تقلط هيف

 نع) 1444م نري كلر فلا تلا د يس 7147//ش]

 589/9ف (ربلا دبع نباو «رذنملا نبا نع) (06 ٠ 769 « 7917/7 (ضعبلا
 . [(ربلا دبع نبا نع) 774/5 (ربلا دبع نبا نع)

)077) 

 لها عيمج ىلع عطاقلا ناكل انغلبي ملول ىتحو ؛ دوجوم كلذ يف فالخلا نال ؛ عامجإلا يعدم غلاب '
 نبا نع فالخلا ىور دقو « مهعيمج ىلع ابذاك « مهعيمج نع هغلبالو « هب هدنع نيقيال امب مالسإلا

 . سواطو ؛ رمع نباو « دوعسم نياو « سابع
 ءاضمإ يف هلوق قفاوي اميف دجيال وهو ؛ اذه فالخ ىلع عامجإلا ىعدا نم ةأرج نم بجعلاو

 ةياور ريغ « مهنع هللا يضر ةباحصلا نم دحآ نع ةملك هيف اهعماج رهط يف وأ « ضيحلا يف قالطلا
 . ديزو « نامثع نع نيتطفاس نيتياورو  رمع نبا نع اهنم نسحأ وه ام اهضراع دق رمع نبا نع

 .[15ة5م]

 -١همم/ا-



 ةعدب قالط.ةدحاو ةملكب ثالثلا تاقلطلا عمج -

(007/51) 

 , 'قالطلا اعون -

 . [10/9ب]. يعجرو , نئاب : ناعون قالطلا نأ ىلع اوقفتا
 '  ًانئاب قالطلا نوكي ىتم - 8

 علا يف ىنفو « لوخدلا لبق لصح اذإ ًانئاب نوكي قالطلا نأ ىلع اوقفتا

 "ةقرفتم مأ . ةعومجم تعقوأ ءاوس « تاقيلطت ثالث ٌرلا قالط يفو« ٍضوعب
 ,[406- 404/7 يإ ١مم مت */0بإ

 لوخ دلا لبق قالطلا -

 دق اهنأ ؛ءاهب لخخدي ملو , هتجوز قلط اذإ لجرلا نأ ىلع ءاملعلا عمجأ
 «ديدج دقعب الإ: هل لحتالو « ةدع اهيلع سيلو « ةعجنر هل سيلو « هنم تناب
 . | ؟؟90904 4ك ام 338ل]

 لدب ىلع قالطلا -
 ْ علخ :ر

 اهب لوخ دما ريغ ةقلطمل حاكن - ال١

 اهاضرُب اهجوزتي هنإف , اهب « « اهفلَطُم بغر نإ « اهب لوخدملا ريغ ةقلطملا نإ
 مث ٠ نينثا اهقلط نإو . ةدحاو اهقلط ناك نإ « نيتقلطب هْيلِإ عجرتو « ديدج حاكنب
 ١ مالم 15971ك] . "ءاملعلا عامجإ هيلعو . ةدحاو ةقلطب هيلإ تعجر اهجورَت
 . [عغةد/الي

 (ى7ههز

 . ظفللا يف اثالث تعقو اذإ اوفلتخاو : ةرابعلا مات يف دشر نبا لاق 02
 00 رم امك ١ ظفللا يف ثالثلا عوقو ئلع عامجإلا.عقو دقل : لوقأ

 ريغ نإ : لاق« هفالخ: ديفي ام ركذ دقف ءرخآ عضوم يف امآو . عضوملا اذه يف ةمادق نبا هلاق ام اذه ("
 قالطلا عوقو نكي مق انئاب ةيناثلا ةقلطلا اهفداصتق ءاهيلع ةدعال هنآل . ةقلطب نيبت اهب .لوخدملا

 . [418/37ي]ةجوزلا قلطت امإو « ةجوز ريغ اهنآل ءاهب

 -ضا78م5-



 ًاثالث ةقلَطُملا حاكن - 77
 هلل لحتالو , جوزلا ىلع مرحت تاقلط ثالث ةقلطملا ةأرملا نأ ىلع اوقفتا

 . [707/9ف ؛4ههرلا/ي /؟رم] . هريغ ًاجوز حكنت ىتح

(97 -13097) 

 ثالثلا قالطلا جوزلا دوحجا- 6

 ءهقالط دعب اهيشغ دقو « ًاثالث هتجوز قلط اذإ لجرلا نأ ىلع اوعمجأ
 دحالو « ةبجاو امهنيب ةقرفتلا نأ « كلذ دحجي وهو « اهقلط هنأ ةنيبلا تتبثأو

 . [ههامإ . لجرلا ىلع

 نئايلا قالطلا يف ثراوتلا -
 مك - ملكك

 يعجرلا قالطلا فيرعت - 4

 نم هتقلطم ةعجر جوزلا هيف كلمي يذلا وه يعجرلا قالطلا نأ ىلع اوقفتا

 . اهرايتخا ريغ
 ةيعجر تععقو « ةنئاب ةدحاو قلاط تنأ : اهب لوخدملل لاق ول « هيلعو 00

 . [7/8١7ج 0/؟ب] . اقافتا

 (مبه؟)

 ةجوز ةيعجرلا ةقلطملا - 7

 اهقحلي . ةدعلا يف تماد انم ةجوز ةيعجرلا ةقلطملا نأ ىلع عامجإلا
 . هبحاص امهدحأ ثريو « هناعلو , هؤاليإو « هراهظو , اهجوز قالط

 نم جرخت ال اهتعجر اهجوز كلمي يتلا ةأرملا نأ ىلع اوعمجأ دقف هيلعو

 « نيزتست الأ يلإ بحأ : لاقف ٠ يعفاشلا درفناو , فوشتتو « نيزتت نأ اهلو « اهتيب

 . رطعتت الو
 . ةافولا ةدع اهيلع نأ ةدعلا ءاضقنا لبق يفوت ول هنأ ىلع اوعمجأو

 . مالح عك 49 ةكام الهرم ؛هذراليإ

 (ممكل - 90)
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 ةيعجرلا: ةقلطملا جاوز - ؟765

 تنجوزت نإبف « هريغ نم جوزتت نأ لبق هتقلطب قحأ جوزلا نأ ىلع اوعمجأ ش

 :.:[مك/5ب]: ادساف يناثلا جاوز ناك ٠ ةحيحض ةعجرلا تناكو« هريغ

 (ةامك)

 ْ ةعجارملا مكح - 7
 عملا هيلعو ؛ ةبجاو ريغو « يعجرلا قالطلا يف ةعورشم ةعجرلا

 . [(ربلا دبع نبا نع) ٠" 0٠//يال“ ممطر - ؟؟تهونل ؟١"/ثجإ]

 ةعجرلاب رمؤي نم - 8

 . ةعجرلاب رمؤي هنإف . ةعدب قالط هتأرمأ , ٍولط نم نأ ىلع ةمألا تعمجأ

 . |؟؟ال/كش]

 ةَعَجّرلاب رمؤيال نم - 5

 لبق اهقلط وأ . "هيف اهّسم دق رهط يف هتجوز قلط نم نأ ىلع اوقفنا
 ْ ريشل ةينسنلاب وق نع لقت ام الإ ,ةعجارلاب ؤال هنأ « ضئاح يهو لوخدلا

 . اهب لوخدملا

 جراف اهتعجر ىلع ربجي مل« اهتدع تضقنا اذإ اهنأ اوفلتخي ملو
 . |(هريغو « لاطب نبا نع) 33/53 553654: (هريغو « لاطب نبا نع)

 :رحلا | ةعجارم ةفص - فون

 ةقيلطت اهب لوخدلا دعب ةرحلا هتجوز قّلط يذلا ٌرخلا نأ ىلع اوعمجأ - ١
 تملغ «رههم الو ؛ يلو الب اهتعجارُم هل « نيتقيلطت وأ . ةدمحاو .

 اذإف . ةدعلا يف تمادام« تأ وأ ء تءاش ؛ ملعت ملوأ , كلذب

 . اهاضرب ديدج دقعب الإ هل لحتال ةيبنجأ تراص ةدعلا تضقنا '

 : ًاجاكت اهحكن يتلا ةمألا هتجوز قلط اذإ رجلا نأ ىلع اوقفتا - ؟
 « ةدحاو ةقلط اهديس نذإب ءامإلا حاكن هل لحي نم هنوكب ًايحيحص

 . |(رجح نبا نع) 777/10 181/4فإ مهدنع هجو هنآ ةيعفاشلا نع يكح دقف « هيف تباث فالخلا 0

 -ا#/م4-



 ام قالطلا هيف عقو يذلا حاكنلا كلذ يف اهاضر ريغب اهتعجارُم هلف
 كام 941/001948541511١1/م 0/8 1/8 ال؛رم] ةدعلا يف تماد

 نبا نع) 50/5١4 86 404/7 158٠ 465 457١

 705/#ج (هريغو ء. لاطب نبا نع) 544 ١ 785/4ف (رذنملا

 . [(امهريغو رجح نباو « لاطب نبأ نع) 7670 27/5ن

 دبعلا ةعجارم ةفص - ١

 ًاضيأ انهقلطو , كلذل ًاراتخم « ةّرخلا هتجوز قلط اذإ قيقرلا نأ ىلع اوقفتإ
 نأ هل نأ ء اهأطي ملوأ « , اهئطو دق ناكو « ةدحاو ةقلط ؛ كلذل ًاراتخم هدّيس هيلع
 . [150/7ي ا/؛رم] . ًاعم كلذ لك هديس اضرو : هاضرو « اهاضرب اهعجاري

 ةعجرلا تقو دادتما -

 (؟مقحز

 لوقلاب ةعجرلا لوصح -

 . ةعجرلا هب لصحت ةعجرلاب حيرصتلا نأ ىلع اوقفتا

 ملعلا لهأ دنع لمعلا هيلع ام وهو . دج اهلزهو . دج ةعجرلا دج نإو
 (54/7ياالا - 4/١7١تالقكمخكم 84/5بإ مهريسغو ؛ ةسباحصلا نسم

 .|17/9ج

 تسيل ةولخلا - 8/079

 . [8/5١1ج] . ةعجر نوكتال ةأرملاب ةولخلا نأ ىلع عامجإلا

 محملا ةعجر - قففن
 رهشأ يف دمحأ الإ« ءاملعلا دنع ةحيحص هتقلطمل مِرْخْلا ةعجر نإ '

 . |! "؟ةى4 7/7عز هنع نيتياورلا

 ةعجرلا ىلع داهشإلا - قه

 . ملعلا لهأ نيب فالخ الب ةنس ةعجرلا ىلع داهشإلا نإ

 اهنإف « هْنَّلَطُم عجار هنأ ىلع دهشأ نم نأ ىلع اوقفتا دقف « هيلعو
 . [الهرم 84/5ب ٠٠١ ام 557/7/يإ . ةحيحص ةعجر

 ضب

 - الم ا



 ةدعلا دعب ةعجرلا ءاعدا - ”ا/ا/ك

 « كدعجزأ دق ينإ : ةدعلا ءاضقنا دعب لاق اذإ قلظملا نأ ىلع اوعمجأ

 ناكف , ةفينح وبأ درسفناو . اهيلع ليبسالو , اهنيمي عم « اهلوق لوقلاف ٠ تركنأو
 . [454/10ي١١3امإ : ةعجرلا يف الو. حاكنلا يف نيميلا ىريال

 ةيعجرلا ةقلطملا ءطو يف دجال - 07

 يف تنادام ةيعجرلا هتقلطم ءطوب جوزلا ىلع ٌدحال هنأ يف فالخال

 1 . [409/7ي] . ةدعلا

 ةقلطملا ةدع -

 ٌةدع :ر

 ةقلطملا ةقفن -
 (ة319)

 قالطلا ةعّتم -

 قالطلا ةعّتم :ر

 قالاطلا ةرافك -

 قالطلا ةرافك : ر

 ةراهط
 ' ١ ةساجن ءهايم : ر

 ّْ ةراهطلا اعون -

 :ثدحلا نم ةراهط : ناتراهط ةيعرشلا ةراهطلا نأ ئلع نوملسملا قفتا

 .[1/1بإ ثبخلا.نم ةاهطو

 ثدحلا نم ةراهطلا عاونأ - 9

 لدبو؛ لسسغو ؛ ءوضو : : فائصأ ةثالث ثدحلا نم ةراهطلا نأ ىلع اوقفتا

 1 .[1/1بإ مميتلا وه امهنم

 . حسم ؛ مميت « لسغ ؛ ءوضو ؛ر

 امك



 ةراهطلاب كشلا

 ..[١/41ج] . ًاعامجإ ةراهطلا يف كشلاب عفريال ثدحلا نيقي نإ

 ةالصلل ةراهطلا -

04 

 فاوّطلل ةراهطلا -

 (ممك)

 يعسلل ةراهطلا - ٠

 (19ؤ16)

 ةفرعب فوقولل ةراهطلا -
 (ةهة0قر

 ةضفلاو , بهذلا ةينآب رهطتلا -

)0 

 ءايشألا نم رهاطلا - 8

 ىمسي « ةّيمكحالو « ةَيّسَح ةسابن هيلع سيل يذلا ءيشلا نإ

 . عامجإلاب ًارهاط

 ام اشاح « ًاعيجر الو ؛ ًالوب نكي مل ام لك ةراهط ىلع اوقفتا دقف . هيلعو

 «ٌهسُمالو ءاهنم دلت ام الو ًارمخ الو , بابذ وأ « لحن وأ ٠ ثوغرب نم جرخ
 لكؤي امم رعشلاو «ربولاو ء فوصلا اشاح « يح نم ذخأام الو ء اهنم ذخخأ ام الو

 ال ام باعُنالو « هريغ وأ , عبس نم همحل لكؤيال ًاناويح الو « ًابلك الو . همحل
 هسمام الو ءاسلقالو ءاقاصبالو ءاطاخم الو ءاتيقالو ءاديدصالو  لكؤي

 . [؟ رم ؟١/7١ن] . انركذام لك نم ءيش

 هرّوسو , ناسنإلا ةراهط -

 (ملو# - 455)

 دس الجار



 ناويحلا نم رهاطلا -

 مالا 6 ل ل ل لل يال تف

 ()همج - ١31

 رعشلا ةراهط -

 (,هك)

 دارجلاو « كمسلا ةتيم ةراهط -

 (مووح)

 لاخّطلاو . دبكلا ةراهط -

 متت لاحّصلاو « دبكلا ةراهط ىلِع عامجإلا نإ

 1 !' كسملا ةراهط - 8

 ءاطع نعو . هتهارك رمع نع يكحو . كسلا ةراهط ىلع نوملسملا عمجأ

 2 ' ةحيحبملا ثيداحألال فلاخم شحاف طلغ ًاذهو « هتساجنب ةعيشلا لاقو . هعنم

 . عامجإلاو
 2 ل بوثلاو ؛ ندبلا يف هلامعتسا زاوج ىلع اوعمجأ دقف « هيلعو

 (نيستلا نياو « يوونلا نع) دديفلا 108/6ف (ضعبلا نع) 7-7

 . 79/4 ش

 مالزألاو باصنألاو رسيملا ةراهط - 4

 . [270/7ع] . مالزألاو باصنألاو ءرسيملا ةراهط ىلع عامجإلا

 ذيبنلا ةراهط -

(6050) 
 ةلّلَخَتملا رمخلا ةراهط -

 . )١5(

 | رطملا نيط ةراهط - 6

 . [81/5ي] . ملعلا لهأ لوق يف رهاط رطملا نيط

 سه الغمد



 رهط

 ضيح :ر

 فاوط

 جحر
 فاوطلل ةراهطلا -

 , ءاملعلا ةماع لوق ينف فاول ةحصل طرش كثدحلا نم فاوطلل ةراهطلا

 لف فاوّطلل طرش تسيل سجْنلاو « ثَدَحلا ٍنم ةراهطلا : لاقف « ةفينح وبأ درفناو

 ١ هوك ١ة/هع] هبفاوط حّص ًابنج وأ اند ًاثدحم فاط وأ« ةساجن هيلعو ؛ فاط

 .|١ل50-

 فاوطلل ءوضولا - 41

 . [[ههراهش 71/١ ب] . عامجإلاب ةّنّس فاوطلل ءوضولا
 ءاسفنلاو « ضئاحلا فاوط - "84

 هنأ ىلعو« ءاسفنلاو « ضئاخلا ىلع مرحي فاوطلا نأ ىلع نوملسملا قفتا

 . عوطت فاوط الو « ضورفم فاوط امهنم حصيال
 نإ مميتت وأ ؛ لسصغت ىتح فاوطلا اهل لحي مل رهطلا امهادحإ تأر نإف

 نقيتم عامجإ اذهو«ة ةضيرم تناك وأ« ءاملا تمدع

 حربتالو « ةمركملا ةكمب ءاسفنتلاو ضئاخحلا سبحي ةضافإلا فاوط تإو

 الو ء جرخت اهنإف ءمدلا تأر مث« ةضافإلل تفاط دق تناك نإف . فوطت ىتح

 ءاهقف نم هيلع عمتجم هلك اذهو« ءيش اهيلع سيلو , عادولا فاوط فوطت

 . هيف مهنيب فالخال ءراصمألا

 هكرت يف اهيلع مدالو« رهطت ىنح ربَصلا اهمزلي مل عادولا فاوط تكرت نإو

 : دودرم ٌداش وهو , فلسلا ضعب نع يكح ام الإ « ةفاك ء ءاملعلا بهذم وهو

 37 ه/هش 117/9ي 1485 - امامك ات ؟ه4م١/04بإ
 (رذلملا نبا نع) 157/9ف (هريغو « يربطلا نع) :٠/1033 58/95عم4
 . [(رذنملا نبا نع) هه/هن

 -ا/م-



 ْ ضيرملاب فاوطلا .--

 امهدحأ أ. : نالوق هنعف « ءاطع الإ « هئزجيو « ضيرملاب فاطي هنأ ىلع اوعمجأ

 . [(رذنملا نبا نع) ”8/4ع ؛مامإ هنع فوطي نم رجأتسي : يناثلاو اذه

 ريغصلاب فاوطلا -

 ': (رذنملا نبا نع) 58/8ع 44 ام] ةُثزجيو ء يبصلاب فاطي هنأ ىلع اوغمجأ

 ةالصلا نع يهنلا تقو يف فاوطلا - 1
 .زئاج اهيف ةالصلا نع يِهْنمَلا تاقوألا يف فاوطلا نأ ىلع اوعمجأ

 . [(يردبعلا نع) ”ة/8ع]

 ْ فاوطلا ةيفيك - 5

 منلو ءرجحلا جراخ فاطف « هراسي نع تسيبلا ىقلأ نم نأ ىلع اوقفتا
 . فآط دقف «ًاببَخ اهنم ةثالث «طاوشأ ةعبش , دجنسملا نم هفاوط يف جرخي

 دقو . دواد نع الإ , فالخخ الب هزجي مل هني نع تيبلا ًالعاج فاط نمو
 . هيلع ركنأ

 ءادتتبا يف دوسألا رجحلا مالتسا بابحتسا ىلع نوملسملا ٍعمجأ دقو

 . ةئس هنأو « فاوطلا

 . ةبمألا عامجإب ءاسنلا نود لاجرلل نييناميلا نينكرلا: مالتسا بحتسيو
 . ةئس هنأ ىلع اوقفتاو

 ٠ نامَلتسيالو ءنالّبقي الف« رْجحلا نايلي ناذللا امهو « ناّيماشلا نانُكّرلا امأ
 ْ « نيعباتلاو « ةباحصلا ضعبل فالحخ هيف ناكو ؛ ءاهققلاو « راصمألا ةمئأ عامجإب

 ٠ ضرقنا مث
 يف ماد ام فاوطلا يف ةبعكلا نع دعابتلا زاوج ئلع نؤملسملا عمجأ دقو

 ّْ . حصيال هفاوط نأ ىلع اوعمجأ دقف « دجسملا جراخ فاط نإف ؛ دجسملا

 لوق يف هفاوط حصي مل  هرادج ىلع وأ رجحلا نم ءيش يف فاط نإو

 : يقبو ءزجحلا يف فاط نإ : لاق هنإف « ةفينح يبأ  ىوس, نيملسملا ءاملع عيمج

 - ولورا



 4 4رم| . هفاوط هأزجأو « امد قارأ ةداعإ الب ةكم نم عجر نإو « داعأ ةكم يف
 داعم - ا! ول 5/8 144/5ط 442 44غ 773/1 ب

 - 1الا1 ١ - ؤاياو# - ؤ )غ١ - )اوم - ؤايومإل - ؟ يعمل -

 (ضاسيع نع):45.333644/8ع 747/5ي الاه - الاه“

 نبا نع) 5/١75ف (ضايع نع) 41/684581 410 77/هش

 . [(يدهملا نع) :5/هن ”47/7؟5ج (ربلا

 ًابكارو « ًايشام فاوطلا - 798
 . عامجإلاب ًابكار فاوطلا نم لضفأ ًايشام فاوطلا نإ

 ملعي فال الب حيحص رذع هل ناك ذإ بكارل فاول إو نيس اخ اذإ بكارلا فا

 ملعلا لهأ
 مث « ًابكار هيلع بجاولا فاوطلا فاط نم نأ يف عيمجلا نيب فالخالو

 ٠ هيلع بجاو ريغ دوعلا نأ « هدلب ىلإ فرصتنا

 2 لومحملا نع فاوطلا لومحماو « لماحلا ىونو ,رّذعل ًالومحم هب فيط اذإو

 ؟8ه/١ به هال 770/5ي]. ملعي فالخ ريغ لماجلا نود هنع حص

 . [(يدرواملا نع) 7/8ع ؟579/8ش

 فاوطلا يف لمرلا مكح - 4
 نإف « ةّنّس عبسلا فاوطلا طاوشأ نم ىلوألا ةثالثلا طاوشألا يبف لّمَرلا نإ

 لوق اذهو « هيلع مد الو« هفاوط حصو « ةليضف هتتافو « ةنس كرت دقف . هكرت

 : لاقف « سابع نبا فلاخو . مهذعب نمو« نيعباتلاو « ةباحصلا نم ء ءاملعلا

 تافوطلا يف لمرلا نسي : ريبزلا نب ب هللا دبع لاقو. ةدوصقم نس سيل لما

 اذإ : ىكلاملا نوشجاملا نب كلملا دبعو « يروثلاو « يرصبلا نسحلا لاقو . عبسلا

 . هنع عجر مث « هب لوقي كلام ناكو . مد همزل لمرلا كرت

 - 8//701تإ . يشمت لب « لّئمرَت ال ةأرملا نأ ىلع ءاملعلا عمجأ دقو
 "معاجم - 1مل تلا هش ال1 - ادا - ١١1 علام 4
 . [(رذنملا نبا نع) 764. ”75/9ي (رذنملا نبا نع)

 هورسكم بوكرلاو « ىلوأ يشملا نآ الإ ءرذع ريل ابكار فاوطلا زاوج يفتقي ءاهقفلا مالك نإو
 .[180/9فإ اهيزنت

 -او1-



 هيف لمر ال يذلا فاوطلا - 67

 ٠ فالخ الب هيلع لمر الف « ةرمع وأ . جح ريغ يف فاط نم

 دق ناك اذإ َلَمر ةضافإلا فاوط يف عّرشيال هنأ ىلع ءاملعلا قفتا دقو
 (يوونلا نع ) "0/هنالاكه - 5#ع- م .0/هش[. موداقلا فاوط بقع لم

 : [ كحك

 ْ . عتمَتملا لَمَر - 5
 ؛اهلهأ ريغ نم ةكم نم جحلاب مرخأ نم ىلع لمر ال هنأ ىلع اوعمجأ

 ش . [313 79/١ ١42 ب] . نوعّتمتْلا مهو

 فاوطلا ءانثأ يف ةحارتسالا - 17

 . نيملنملا عامجإب رضي ال ةحارتسالل فاوطلا ءانثأ يف ريسيلا دوعقلا نإ

 .:[(يدرواملا نع) هدل8عإ

 'فاوطلا يف برشلا -

 . [44ام] . فاوطلا يف برشلا ناوج ىلع اوعمجأ

 اولا دلع يف كلشلا 00

 ْ رن نبا نع) 0/0 رقت نبا نع) 4 - 4 ميدو

 ٠ ادوسألا رجحلا ليبقت -
 فئاطلا ردق نإ « فاوّطلا ننس نم دوسألا رجحلا ليبقت نأ ىلع اوعمجأ

 هيب ىذانخ اذإ هلبقتسا « هيلإ لصي مل نإو . هذي لّبق ردقي مل نإف « ٠ كلذ ىلع

 51 - .؟71؟/8تإ ةيدفالو ؛ امد دحأ هيلع بجو مل لعفي مل نإف ءربكو

 . [40/هن 1لتر مال ل ارم 1

 'فاوطلا اتعكر - ١

 نيتعكر فوط دعب يلصي نأ فاط يل نبي هنأ ىلع لسا أ

 . ةّنس امهو ؛ مالسلا هيلع ميهاربإ ماقم دنع

 -الؤ9-



 . فاوطألا ةعبسلا دعب الإ نانوكتال امهنأ فالخ الو

 ثيحو « دجسملا نم ءاشي ثيح امهيلصي فئاطلا نأ ىلع اوعمجأ دقو

 . هيلع ءيش الف , ماقملا فلخ وأ , ماقملا دنع لصي مل نإ هنأو « هنكمأ

 ركني ملف « ةباحصلا ةرضحب , "”ىوُط يذب فاوطلا يتعكر رمع ىلص دقو

 ديعي ربجحلا يف بجاولا فاوطلا يتعكر ىلص نم نإ : كلام لاقو

 الث انف - ززلو وم - ١ الا و5 - ١ الا 1خ7ك 11/1 ؛مام]. ةالصلا

 اكل ما 7141/95 71/6 ش 780/١ ب (رذنملا نبا نع) ٠ هى8/١ع

 . [(رذنملا نبا نع) ةى1/

 فاوطلا يف مالكلا -

 دبال اميف الإ « فاوطلا يف ىلاعت هللا ركذ ريغب مالكلا نوهركي ءاملعلا

 . [17/47484] . ءاعدو ,ركذ عضوم هنأل  هنم

 ش ةالصلل فاوطلا عْطَق - 0

 هنإق , ةبوتكملا ةالصلا تميقأ مث ء فوطلاب عرش نم نأ ىلع اوعمجأ

 ١ هفاوط يف يضمي : كلام لاقو « هقاوط ىلع ينبيو . ةعامجلا عم يلصي :

 افإو « هفاوط ىلع ينبيال : نسحلا لاقو . ةالصلا تقوب رضي نأ الإ , هعطقيالو
 . [(رذنملا نبا نع) 58/8ع (رذنملا نبا نع) ؟هه/7ي 4مام] . فنأتسي

 فاوطلا عاونأ - 4

 : عاونأ ةثالث فاوطلا نأ ىلع اوعمحأ ءاملعلا نإ 0
 . ةكم ىلإ مودقلا فاوط - ١

 . رحنلا موي ةبقعلا ةرمج يمر دعب ةضافإلا فاوط -

 . [١/785بإ عادولا فاوط + *

 . رهازلاب نالا فرعيو « ةمركملا ةكم جراخ عضوم أ":
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 مودقلا فاوط مكح - 6

 لبق امم ةكم لصد نم ّقح يف ةّنس مودقلا فاوط نأ ىلع اوعمجأ
 . ةضافإلا فاوط هنع ئزجي هنإف ؛ جحلا تاوف فاخ نإف . تافرعب فوقولا

 , فئاخلا نعو . يكملا نع طقسي مودقلا فاوط نأ ىلع ء ءاملعلا قفتا دقو

 | بجاو هينأب ةيعفاشلا ضعب لاقو « هريغالو ؛ امد كلذ يف نوريالو ؛ ةقرع تاوف

 . ةفرعب كقوم ا يتأي نأ لبق فوطيال : سابع نبا لاقو . "'مدلاب هكرت ربجي

 (ربلا دنِبع نبا نع) 757/1بالودكما - رالف كلوللا -لاملإ
 0 1/0 نش

 : ةرايزلا فاوط وأ . ةضافإلا:فاوط مكح -

 جملا ناكرأ نم نكر « ةرايزلا وأ . ةضافإلا فاوط نأ ىلع نيملسبملا عامجإ
 هلام 47م 475 775/6 ش] . مد هنع ئرزجيال هنأو.؛ هب الإ جحلا حصيال

 / (ربلا دبع ع نبأ نع) ١و2: ؟؟هكي 75/1 ب 177/1 مالإال - :١/8 هك

 . [(يدهملاو . يوونلا نع) /ا/هن "9ا//1ج

 ةضافإلا فاؤط يف لمري ال ىتم -

 (؟اةم)

 1 ةضافإلا فاوط تقو - 860/

 ؛ , يمرلا دعي رحنلا موي ةضافإلا فاوط فوطي نأ ْبَحَتْي هنأ ىلع اوقفتا
 مد الو .هارجأ قيرشتلا مانيأ يف هلعفو؛ هرخأ نإف . قلحلاو ءرحنلاو

 . عامجإلاب هيلع

 أ قلخلاو« يمرلا لبق ةضافإلا فاوط مْدَق نم نأ ىلع اوعمجأ دقو

 هيلع ةداعإال : يعفاشلا لاقو . فاوطلا ةداعإ همزلي

 ' « ةضافإلل افاط نمل مدلاب ربجي (لوخدلا وا) مودقلا فاوط نآ لع اوعمخأ : ملعلا لهال ضعب لاق ''
 ١ . كسن هنال مدلاب هربج امنإو ةنع دعبأ اذإ هيلإ عجريالو

 . |1071 8ك] . مهنغ ذش نم ىلع ةجح مه 'نيذلا ءاملعلا فاوط مكح اذه سيلو

 -افود



 خالسنا ىلإ ةجحلا يذ نم رشاعلا وهو ءرحنلا موي نم نأ ىلع اوعمجأو
 ١/841ب هلام ؛ةرم 454/6 ش] . ”ةضافإلا فاوطل تقو ةجحلا يذ
 . [(يدهملاو « يوونلا نع) ال١ /04 ؟هال/5ج (رذنملا نبا نع) 8/١17ع

 ةضافإلا فاوط يف عابطضالا -

 عبطضا دق ناك اذإ ةضاقإلا فاوط يف عابطضاال هنأ ىلع ءاملعلا قفتا

 . 36 - 754/8 ش] . مودقلا فاوط يف

 مودقلا فاوط نع ةضافإلا فاوط عئزجي ىتم - 4

 لصو اذإ « مودقلا فاوط نع ئزجي ةضافإلا فاوط نأ ىلع نوعمجُم مه

 . مد هيلعو « هدلب ىلإ عجر اذإ . لهاجلاو . يسانلل « ةورملاو , افصلا نيب يعسلاب
 . [15844] . ءيشالو « هيلع مد الف , ةفرع تاوف فاخ وأ « ًايكم ناك نإف

 عادولا فاوط مكح -

 . فالخ ريغب جحلا يف نكرب سيل عادولا فاوط ش

 هنع ئزجي هنإف « جحلا تاوف فاخ نمل الإ , ةّئس هنا ىلع اوعمجأ دقو
 . ةضافإلا فاوط

 . عامجإلا هيلعو ءرفن نإ هأزجأ «رحنلا مايأ يناث عادولا فاوط فاط نمو

 . ["55/5- (ربلا دبع نبا نع) 577/1ب 7/١١41ي اماما - ١الكالاك]

 هريغ نع فاوطلا نم ئزجيام - ١

 , مودقلا فاوط كلذ يف امب ءرحنلا موي لبق جاحلا هلمعي فاوط لك نإ
 . لاوحألا نم لاحب ةضافإلا فاوط نع بونيالو . ئزجيال

 . [943/6ي] . فالخ ريغب حص هب ىتأ ىتم هنإف « دودحم ريغ ةضافإلا فاوط تقو رخآ

 « يعازوالاو « ثيللاو ء دمحآو « يعفاشلا بهذم يف زاج ينم مايآ نع هرخأ نإ : ةيميت نبا لاقو
 ىلإ هربخأ نإ ةياور يف يروثلاو «رفزو ؛ ةفينح وبآ لاقو . كلام نع لقن اذكهو « مهريغو . فسوي يبآو
 ءيسش الف ؛ مرحملا ىلإ هرخآ نإو  دمحأ بهذم يف جرخم لوق وهو « مد همز قيرشتلا مايأ ثلاث
 مسلو مد همزلو , كلذ لواطتو « ىنم ماي] زواج اذإ : ةنودملا ظفلو . مد هيلع هنإف « كلام دنع الإ « هيلع
 .[40]. هل تقي

 -ا/46-



 هدلعي وأ رحنلا موي هقوطي فاوط لك « ةضافإلا فاوط نع ئزجي امنإو

 . ةضافإلا فاوط نع بوني  هتقو يف لومعملا « غادولا فاوط ِنإف « هيلعو

 . [17:107/ - ١/:ه] . ءاهقفلا ةعامج لوق كلذ لك ىلعو

 عادولا فاوط ءاسفنلاو . ضئاحلا كرت -

 (ىىمح)

 عادولا فاوط دعب ةكمب ةماقإلا -

 ' يف ةجاح ىضقولامك ءرذعب ةكمب ثكمو ؛ عادولا فاوط فاط نم

 ؛ يف هسفنل ًائيشوأ «اداز ىرتشا ول امك « هرفس بابسأب هلاغتشاب وأ « هقيرط
 . . ملعي فلاخم الب يعقاشلاو , كلام لوق وهو . فاوطلا ديعيال هنإف « هقيرط
 ّْ .[3/يإ

 فاوطلا نم درفملا ىلعامأ- 8

 ءرحنلا موي ًادحاو ًافاوط الإ فوطيال درفملا نأ يف ءاملعلا نيب فالخ ال

 . هيلع ًامارح ناك امم « ءاسننا ريشو . ءاسنلا نم« ءيش لكك نم هب لحي

 .اىهلهمشإ

 فاوطلا نم .عّتمتما ىلعام - 41

 ةريمعلل ًافاوط : نيفاوط هيلع نأ جحلا ىلإ ةرمعلاب عتمت # نم نأ ىلع اوعمجأ

 5/17 ةضافإلا فاوط وهو ء رحنلا موي جحلل ًافاوطو ءاهنم هّلحل

 . | هالم

 فاوطلا نم يملا ىلعام - 6

 ”""/1ب] ةضافإلا فاوط الإ هيلع سيل يملا نأ ىلع اوعمجأ

 ةمالكشل ١[ .

 -اوحد



 بيط

 بيّطلا مكح -

 ىلإ ةجراخلا ةأرملا ريغلو « مرحُلا ريغل بيّطلا ناسحتسا ىلع اوقفتا

 . [6١هرم] . اهجئاوح ىلإ وأ ء دجسملا

 ةعمجلل ٍبيطتلا -
(147) 

 كسملا عيب -

 (هدك)

 مارحإلا يف بيّطلا لامعتسا -

 هلي ل ا

 بيّطلل ةداحلا بنجت -

 8م(

 ةريط
 ةريطلا مكح - م11

 . [6١"رم] . ةريّطلا ةيهارك ىلع اوقفتا
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 ءاسظلا





 نط

 رافظألا ميلقت -

 ميلقت
 مم هع 1

 مولظملا ةرصن -

 الب ةبجاو ؛ هوجولا نم هجوب هلالذإ دارأ نم عفدو . موُلُظَلا ةرصُن نإ
 . [715/هن] . ملعي فالخ

 ملاظلا نم صاصتقالا -
 هيلع قفتم اذهو . هّقح ردقب هنم ذخأي ىتح ملاّظلا نم مولظملا صتقي ْ

 . [الال/هف]

 ملاظلا قسف -
 . [144/4ح] . ًاعامجإ قّسفُي ملظلا ىلع رمتسملا نإ

 ًاملظ برحلا ميرحت -
)04 
 هملظل ةفيلخلا لزع -

 ( م90

 سفنلا نع ملّظلا عقد -

 (:ةك)

 ملظلا عفدل بذكلا -

 ةكقفف]

 ريغلا ملظب ملظلا عفد -

 ىلإ هلصوي ملّظب هسفن نع ًاملُظ عفدي نأ دحأل لحيال هنأ يف فالخ ال
 . [؟88١م] . هريغ

 -م.ؤال



 راهظ

 .'راهظلا مكح -

 . [؟5/؟| . راهظلا ميرحت ىلع عامجإلا

 راهظلا دقعني ىتم -

 . [8/١91ح] . ًاعامجإ دقعنيال حاكنلا لبق راهظلا نإ

 : هراهظ حصي ال نم - 4

 ', [914/8/ي] . ملعي فالخ الب هراهظ ّمصيال هقالط ٌحصيال نم

 مكاو الك : ؟رالاه - 04

 ! قيقرلا راهظ- 6

 ؟ه//4ف] . "عامجإلاب راهظلا همزل « ةمأ ولو . هتجوز نم رهاظ اذإ دبعلا نإ

 . [(لاطب نبا نع) 750/5ن 7هال١٠ك ؟51/8ج 95 ام (لاطب نبا نع)

 راهظلا اهيلع نم-- 877

 10 ١/؟ب]. ةمصعلا يف يتلا ةجوزلا نم راهظلا موزل ىلع اوقفتا
 :ةيعجرلا ةقّلطملا راهظ -

 (الكم)

 3500 ' .راهظلا ىلع مزعلا - 07

 7؟4/9ف]. عامجإلاب ًارسهاظُم ريصيال راهظلا ىلع مزسع نم نإ

 ْ . |(يباطخلا نع)

 . دايعلا راهظ حصيال هنآ ءاملعلا صعب نع ةمادق نبا لئقن دقف . دودرم عامجإلا نم هاعداام ل
 .[؟50/كن ؟هح/ذفإ

 - مو #9



 راهظلا ةغيص -

 لشم وأ « يّمأ رهظك « يدنع وأ ينم وأ « يلع تنأ : هتجوزل لاق نم نإ

 مأ؛ قالطلا ىونأ ءاوس « هريغ ىلإ فرصنيالو « راهظلا يف حيرص وهف « يمأ رهظ

 . عامجألا هيلعو « هوني مل

 هب راهظ الف ءهوحنو . لوبلاو « قيرلاك « مألا نم لصفنا امب ةأرملا هيبشت امأ

 . [538 7117/8 (رذنملا نبا نع) 01861 4/97/ي 4/7١٠ب ة9؟ام] . ًاقافتا

 رهاظُب سيل نم - 8

 ىلع ٌمرحيام لك نم ءيشب اهلثمالو « هتأرما مرحي مل نم نأ ىلع اوقفتا

 .[م'رمإ رهاظم ريغ هنأ « هئاليإ يف ىدامتالو « ناك ءيش يأ نم ملسملا

 ددعتْلا راهظلا ديدحت -

 يف نيتأرما نم نيظفلب نوكي يذلا وه دّدعتُلا راهظلا نأ يف فالح ال

 . [7/7١1بإ . نيتقو

 راهظلا يف كارشإلا -

 « اهتكيرش تنأوأ ءاهعم كتكرشأ : ىرخأل لاق مث « ةأرما نم رهاظ نم

 . ملعي فالخ ريغب اهنم ًارهاظُم راص « ةيناثلا نم ةرهاظملا ىونو , يِهَك وأ

 . [ 50 /ي]
 راهظلا يف ءانثتسالا - 489

 . هراهظ دقعني مل. هللا ءاش نإ يمأ رهظك يلع تنأ : هتجوزل لاق نم

 لوق وهو « ءيش هيلع سيلو نيمي وهف « هللا ءاش نإ « ىلع هللا لحام : لاق اذإو

 هفالخ مهريغ نسع ملعيالو ءروث يبأو  دمحأو  هباحصأو « يعفاشلا

 . | "4/7 يإ
 راهظلا ةرافك -

 راهظلا ةرافك :ر

 دمي 1



 ةرافكلا لبق رهاظُا ىلع مرحيام - 4879

 مسج نم ًائيش هلك همسج نم ءيشب سمي مل نإ رهاظملا نأ ىلع اوقفتا

 . هيلعام ىدأ دق هنأ « رّفكُي ىتح اهنم رهاظ يتلا هتجوز

 ءراهظلا ةرافك لبق مارح اهنم رهاظ يتلل رهاظملا ءظو نأ ىلع اوقفتاو
 هاه/ة4ه١1//يا8/5١١ب151 فكرم].اهدعب لالح هنأ ىلعو

 ككل كتلك 58807 177 /مح

 راهظلا يف ءطولا يف دحال -

 ل1

 -موءع



 العدن 





 ةيراع

 ةيراعلا مكح - 84

 ةبجاو ريغو , ةبحتسمو « ةزئاج ةيراعلا نأ ىلع نيملسملا عامجإ نإ

 .كدك كد هن ل ت/ أح 1 187/هيإ

 ةيراعلا ةفص -

 2 هنيع مدعيالو ؛ هل دعأ اميف لمعتسي ءيش لك ةيراع زاوج يلع اوقفتا|

 ٌريعملا ناك اذإ « كلذ هّبشأ امو« ىنكّسلل رادلاو « بوكرلل باودلاكإ 2 اهريغُي الو

 . نيلقاع ٠ نيغلاب « نيرح ٌريعتسملاو
 40 - ؟؛؟رسم] . اعامجإ ضرق يهف « ةضفلاو . بهذلا ؛ نيدقنلا ةيراع امأ

 .|؟؟4/وح

 ةيراعلا يف عوجرلا - 85

 . [1؟5/4ح] . ًاعامجإ ةيراعلا يف عوجرلا زوجي

 ةيراعلا كلم - 58007

 .ريعلا كسلُم اهنأل ؛ نيعلا كلهيال ريعتسُلا نأ يف فالخاال
 . |اذذلم 1 مهخ/هيإ

 ةيراعلا نهر -

 ملال

 ةيراعلاب عافتنالا - ١884

 « هداسفإل الو « هلُكأل ال ء هب عافتنالل عانملا ةيراع زاوج ىلع اوقفتأ
 . كلمتلل الو

 ةطساوبو « هسفنب ةيراعلا ةعفنم ءافيتسا ريعتسملل نأ يف فالخ ملعي الو

 . اهرجؤُي نأ هل سيلو ؛ هليكو

 - ممءالادا



 ةريغملا هل نذأ اميف ةيراعلا لامعتسا ريعتسملل نأ ئلع عامجإلا نإو
 .[175/4- 188/هي 41١١م ةة4رم] . هتزاجإب الإ اهريعي نأ هل سيلو

 ءطولل ةيراجلا ةراعإ -

 (الاو)

 بارلل ناويحلا رَكَذ ةراعإ -

 0 6 لا

 ةيراعلا در - 8

 . ملعي فالخ الب ءاش ىتم نيعلا در ريعتسملل

 علق ريعتسملا ىلع طرش دقو « عرزلا وأ « ءانبلا وأ « سارغلل ًاضرأ راعأ نمو
 سيلو ؛ همزلي كلذ نإف ؛ ةلوغشم ريغ ةيراعلا درو « هغوجر دنع ضرألا ىلع ام
 . فالخ هيف ملعيالو « ريعتسملاب قحلي يذلا ررضلا نامض ريعملا ىلع

 ىلإ اهدر اذإ امأ , عاسمجإلاب ئئرب « هليكو وأ «زيعملا دي ىلإ نيعلا در اذإوإ

 : [178/4- 197 25950/8يّ] . ًاعامجإ نماض هنإف ١ يبنجأ

 : ةيراعلا نامض - 32854:

 ىتخ اهعاضأ وأ ب ةيراعلا يف ىدعَت اذإ نمضي ريعتسملا نأ ىلع اوعمجأ

 . ريعتسُملا هب َرقأ وأ « ةنُيب كلذب تماقو ء ضراع اهيف ضرع وأ , تفلت
 . عامجإلا هيلعو , لامعتسالاب ةيراعلا نم صقنام ريعتسملا نمضي الو

 ًاعامجإ ةيانجلاب الإ ةيراعلا نمضي مل« ًانونجم وأ « ًايبص راعأ نمو
 . 13١ كاوا ا 1أم 1580م ةفرم]

 : ةيراعلا دوجح ةبوقع - 0

 .. دمحأ:نع ةياور يف الإ .هدي عطقتال ةيراعلا دحاج نأ ىلع اوعمجأ

 ْ . 8١[ ,1/94/9ي 114ام] . قحسإو

 - مملومحلا



 ءاروشاع 0

 ءاروشاع موص -
 ("5هم/

 ةلقاع

 ةلقاعلا مه نم - انني

 وأ ءاودعي « بسنلا نم تابصعلا نم نوغلابلا مه ةلقاعلا نأ ىلع اوعمجأ

 . هتبصعو « ىلولا ىلومو « هتبصعو « ىلوملاو « اوبرق

 يوذ رئاسو« مأل ةوخإلاك ؛ تابصعلا ادع نم لك نأ ىلع اوعمجأو

 - .1١4١ 559:92 - 755911١ الءام]. ةلقاعلا نم اوسيل . جوزلاو « ماحرألا
 . [(رذنملا نباو « لاطب نبا نع) 5١7 -517/18ف مالت تاله/لي مك

 ةلقاعلا نم تسيل عاضرلا ةبارق -

 لك

 ةلقاعلا نم دعي ال نم - 54*

 ءيش لمح امهيلع سيل. غلبي مل يذلا يبصلاو « ةأرملا نأىلع اوعمجأ
 . ةلقاعلا عم ةيدلا نم

 . ءيش همزليال ريقفلا نأ ىلع اوعمجأو

 يش همزلي مل« "”لوّحلا لبق « نج وأ «رقتفا وأ  ةلقاعلا نم تام نموا

 . [(ىذنملا نبا نع) 181١ 80/8ي ١اامإ. ملعي فالح الي ةيدلا نم

 ةيدلا ةلقاعلا لُمَحَت -

 (1ه1؟)

 نامضلا لمحت ال ةلقاعلا -

(545) 

 . (1815) . نينس ثالث يف ةلجؤم ةلقاعلا اهلمحت يتلا ةيدلا نال كلذ ''

 - ملوؤا



 لثما هم لمحت ال ةلقاعلا -

 ش ديينفلا

 لماع

 لمع :ر
 ةناع

 رعش :و
 ”ةدابع

 فيلكت :ر
 .ةدابعلا بيترت -

 امو « سمخلا تاولصلاك . ةنيعتملا ضئارفلا : ءاملعلا دنع لئاضفلا بيترت

 ىلع ةالاصلاو « مدلعلا بلطو « داهجلاك « ةيافكلا ىلع ًاضرف ناكام مث . اههبشأ
 : يف ملبسو هيلع« و هللا لوسر اهنس يتلا ننبسلا مث . اهب مايقلاو « ةزانجلا

 ا ؛ لفاونلا نم هيلع بظاو ام لكو « ءاقستسالا « فوسكلاو ؛ نيديعلاك « ةعامج

 . عوطتلا رئاس مث ؛ كلذ هبشأ امو ,رجفلا يتعكرو «ردولاو . ليلا ةالصك

 لال -الادؤك]

 : ةدابع ةنسلا مازتلا -

 (15ؤ54)

 ةدابعلا يف ينل -

4750 - 

 ةدابعلا مزلت ىتم - 6

 ش هيلطو لل ىلعو ء عورشلا وأ« لوقلا عم ةيلا الإ مزلتال ةدابعلا نإ
 . [(ضعبلا نع):١455/1ف] . قافتالا

 | ةدابعلا يف ليكوتلا -

(4444) ' 

 - مو ودل



 ةدابعلاب ةضاحتسُلا فيلكت -

)0105) 

 ةدابعلاب هيلع ىمغُلا فيلكت -
 ةياقولا

 ضرفلا ءادأ ىلإ ةردابملا- 5

 [٠57م]. فالخ الب هئادأ ىلإ ةعراسملا تبجو ضرفلا بوجو حص اذإ

 ةعاطلا ىلع بظاوملا حدم -

 (غ05)
 ةدابع ءاعدلا -

 (1١:؟ه)

 ةدابعلا يف ةدرلا رثأ -

 (ل515)

 دودحلا يف ةدابعلا رثأ -

 )1١6(

 ةدابعلا ءاضق هنع طقسي رفاكلا مالسإ -

 مقشر

 قي

 . ءالو . بتاكم «ريبدت « دلو مأ « قيقر : ر

 هباوثو , قتعلا ةحص - 1

 "همم 588/٠١ ي]. هب ةبرقلا لوصحو « قتعلا ةحص ىلع ةمألا تعمجأ

 1 .[197/ةح ككام

 قتعلل ببس ةرافكلا -

 (0عوم- "عمك "عمل - ”عمك)

 -مم-



 هقتعل ببنس دبعلا برض -
(1551) 

 ْ | زئاجلا قتعلا ةفص - 4
 اكلم قَتعلا امهكلم نيِنّللا  ةمألا وأ « دبعلا قتع زاوج ىلع اوقفتا

 ةكهرموو

 ا ء مسجلا حيحص وهو « هركتسمالو « روجحم ريغ ؛ لقاع ؛ غلابي رخ وهو « ًاحيحص

 : رودقم .نايح امهو  امهريغ نمالو ء امهنم ألام ذخأ الو « طورش الب ًاقتع

 نيد قنعملا ىلع سيلو , نيمدخُمالو . نيرجاؤم الو« نينوهرم ريغو « امهيلَع
 . امهضعب ةميقب وأ , امهتميقي طيحي

 لبق هكلم نأل « عامجإلاب قتعي مل , هقتعأف « ًادبع منغ نم نإف ٠ هيلعو
 . [477/هح ١ 4هام 51١زم] . ققحتم ريغ ةمسقلا

 دبعلا بلطب لباقم الب قتعلا - 4

 . قافتالاب بجاو ريغ كلذف « ءيشالب ينقتعأ : هديسل دبعلا لاق ول
 ْ ؛ [؟ 4١١4 41١/هف]

 ْ قتعلا ةغيصا

 0 .امهنم فرصت امو « قيتع تنأ وأ ءرح تنأ : هدبعل ديسلا لاق نإ

 . ءاملعلا عامجإب ديسلا مزلت يهو « قتعلا يف ةحيرص ظافلألا هذهف

 . فالخ الب قتعي هنإف , قتعلا ىونو« هلل وه : هدبعل لاق نإو

 . ًاقافتا :ةينلا نم دبالف « قتعلا ةيانك ظافلأ نم هوحنو . كتقلطأ : هلوق امأ

 ءاركذلا ءدلولا مأو هرّبدْلا لمخد دقف . كول لك تقتعأ : لاق نإو
 031 4هام (بلهملا نع) 177/هف 755/؟نإ . عامجإلا هيلعو ؛ ىثنألاو

 .[199195/4::90حا 45

 .٠ قتعلا قيلعت -

 ..[4/١١1ح] . ًاعامجإ حيحص قتعلا قيلعت نإ

 لجأ ىلإ َقّلعلا قتعلا - 7

 . لجأ ىلإ ةفصن قتعلا زاوج ىلع اوقفتا

 -م95-



 فالح البف « يتوم دعب وأ « ًادغ رح تنأ : هدبعل لاق نم نإف « هيلعو

 لازيام ناك اذإ ديسلا هددح يذلا تقولا يف الإ عقي ال قتعلا نأ يف عيمجلا نيب

 . هكلم ىف
 اذه يماع يف وأ ء اذه يضرم يف تم نإ : لاق اذإ هنأ ىلع اوعمجأو

 « اريبدت سيلف ء رح تنأف

 . رح دبعلاف . هماع يف وأ . هضرم يف تام نإ هنأ ىلع اوعمجأو

 ١١؟رم] . عامجإلا هيلعو « ةرورضل لجألا لولح لبق هدبع عيب ديسلل نإو
 . [اذن/زح ؛17؟/١٠1يب ل ١؟ام17/1خ

 طرش ىلع قّلعمْلا قتعلا - م6
 , قافت الاب طرشلا دجو اذإ الإ عقيال طرش ىلع قلما قتعلا نإ

 لوصحب قتعي هنإف ءرح تنأف ءاذك نم تصلخ نإ : لاق ول « هيلعف

 . ًاعامجإ طرشلا

 ؟77/9ف] . ًاعامجإ ةرورضل طرشلا لوصح لبق هدبع عيب ديسلل نإو
 . [98١/ةح (يواحطلا نع)

 ةمدخلا طرشب قتعلا - 8

 دعب ةمولعم ةدم قيتعلا دبعلا ىلع ةمدخلا طارتشا زاوج ىلع اوقفتا
 . هلبقو ١ قتعلا

 رح تنافء.تضم اذإف « نينس رشع يدالوأ مدخا : هدبعل ديسلا لاق اذإو
 . عامجإلاب ةدملا لامكتساب قتعي هنإف

 نإو « ةدّا يضمُي قتعي يداهلا لاقو . عامجإلاب دبعلا مزلت ةمدخلا نإو

 ٍ . مدخي مل
 « فرصت لك دبعلاب فرصتي نأ ةمدخلاب ءافولا لسبق ديسلل نإو

 . "عامجإلا هيلعو

 . [(يدهملا نع) 41/10 149/4ح] . رظن عامجإلا ىوعد يف أ“
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 ' مل عف يف زئاج لجأ ريغ ىلإ قتعلا دعب ةبمدخلا طرشب قتعلا نإو
 نم فلاخم مهل فرعيالو , دوعسم نباؤ « يلعو ؛ رمع نباو  رمعؤ « ةملس
 81/5نإ(ىيحي مامألا نع) 199- 1918/ةح اتكلم ؟1//؟ب] . ةباحصلا

 ْ . [(ىيحي مامإلاو . يدهملاو  دشر نبا نع)
 1 ا 2قتعلا يف ءانثتسالا - 6

 ْ ..ةباحضلا عامجإب قدتعي هنإف « ىلاعت هللا ءانش نإ رخ يدبع :'لاق نم
 .[1:* 15: 5/7/ي]

 ١ هقتع حصي نم - 5

 كلاملا وهو « لاملا يف هفرصت زوجي نم لك نم قتعلا حصي هنأ ىلع اوعمجأ
 ءاوس « مسجلا يوقلا . ينغلا « ديشرلا  لقاعلا ء غلابلا ٠ حيحصلا « كلملا ماتلا
 يبرحلا قستع نإ : ةقفاو نمو « ةفينح وبأ لاقو . ايبرح مأ « ايمذ مأ « املسم ناكأ
 1 . حصي ال

 «أ ةملسم' يهو « جوزلا تاذالو , ةروجحما ريغ ٠ ةلقاعلا « ةأرملا نأ ىلع اوقفتاو
 |4058 ١335/9ي 114 2155م 809/5ب] . انركذام لك يف لجرلاك اهنأ

 1 ْ هي

 توملا ضرم يف قتعلا -
(:55) 

 ْ ملسملل ملسملا ريغ قتع - 61
 زئاج ذفان « حيحض ملسملا هدبعل رفاكلا قتع نأ ىلع نوملسملا عمجأ

 | ا .[81571الالك] . هيلع

 تيملا نع قتعلا -
 موه

 هقتع حصي ال نم - 4

 ولو , هكولممل ابّصلا لاح يف يبصلا قتع نالطب ىلع ةجُحلا تعمجأ - ١
 ' . هيبهل انوذأم ناك

 -م4-



 . ًاعيمج مهلوق يف لطاب هكولممل هوتعملا قتع نإ - ؟
 . ملعلا لهأ ةماع لوق يف حصيال نونجملا قتع نإ - *

 الإ .ءاملعلا دنع زوجيال هديبع نم ءيشل هيلع روجحملا قتع نإ - 4
 ١/0خ] . هدو مأل هقتع اوزاجأ مهنإف « هباحصأ رثكأو «ًاكلام
 (رذنملا نبا نع) 597/1٠١ ”70/5ب ١ 45أام 7مم

 . 7١ ة/وج

 هدبع بتاكملا قتع -

 (مابهم)

 قتعلا لحم -4

 الو  عقو نإ ذفنيال هنأو « مدآ ينب ريغ ءيش قتع زوجيال هنأ ىلع اوقفتا

 . ١57٠| 4١١رم] . كلملا هب طقسي

 فصولاب نيعملا دبعلا قتع -

 ئرزجيال هنإف « ةنمؤم ةبقر قتعي نأ ىلاعت هلل ًارذن هسفن ىلع لعج نم
 . [؟8941ك] . ملعي فالخ الب ةنمؤم الإ

 قتعلا دح -5

 وأ هلام ثلث غلبتام هقيقر نم قتعي نأ هل حيحصلا لجرلا نأ ىلع اوقفتا ٠

 . هلايع ىنغو « هانغ يقبام نوكيو , نيثلثلا غلبت ملام « رثكأ

 عيمج نم قتعامو.. اهمكحو اياصولا ليبس هليبسف « ثلثلا نم قتع امو
 ١١؟رم]. عيمجلا عامجإ هيلعو , ةمزاللا قوقحلاو . نويدلا ليبس هليبسف  لاملا

 .ل6ء المخ

 ريغلا قيقر قتع - 7

 « ةرح تنأ : هريغ ةمأل لاق وأ :رادلا تلخد نإ ءرح نالف دبع : لاق نم
 ناقتعيال ةمألاو ء دبعلا نإف ء ةمألا تلخد وأ ءوه لخخد مث «رادلا تلخخد نإ

 . ملعي فالخ ريغب

 ه١1لم-



 رصي مل« « هكلم مث ءرحوهق - هريغ دبعل - ًانالق تكلم نإ : لاق نمو

 يف فلاخم مههل فرعي ملو ؛ ةباحصلا نم ةّدعو « سابع نبا لوق وهو « ارح

 . ًاعامجإ نوكيف ١ مهرصع

 ..عامجإلاب م ارح كلذ نأل« هنذإ ريغب عقو قتتع ةزابجإ ديسلل سيلو

 .[١اك4م م1 م51 - هثغ/9يإ

 مرحملا قتع - امك

 هل هؤالو ناكو ..هكلمي ةعاس هيلع قتعي هنإف:« مرحمم محر اذ كلم نم نإ

 ملغيال اذهو . كلذ ريغ مأ « ثرإ مأ « ةمينغ مأ « ةبه مأ ؛ ءارشب هكلم ناكأ ءاوس

 . فالخ ملعلا لهأ نيب هيف

 0 هئادج وأ هذجوأ ؛ هيوبأ وأ« هدلو كلم اذإ هنأ ىلع اوعمجأ دقف هيلعو

 , "هيلع نوقتعي مهنأ همأ وأ

 3 ةييبرلاو ةعاضرلا نم خألاو « مألاك ماحرألا' يوذ ريغ نم مراخما امأو

 . فالخ الب مهديس ىلع نوقتعال مهنإف ٠ ةجورزلا مأو

 4١هامإ. ًاعامجإ كلملاب ْق قتعيال هنإف « + ميل نياك « رخل محبا ريغ امأ

 (ربلا دْبغ نبا نع) 6/17١بف 79107 95/56ي (نضعبلا نع ااددمل فشلا

 0 .[194/4ح

 (لك

 ْ قبآلا قتع - 45

 . "هيلع عقاو قتعلا نأ « قبآلا هدبع قتغأ اذإ لجرلا نأ ىلع اوعمجأ
 1 : .[١؟١امز

 ' يصاعلا دبعلا قتع - 65

 هيونذ نأو ؛ ةزئاج ةريبكلا يذ بنذملا قتع نأ يف نوفلتخيال ء ءاملعلا نإ

 ةاياحل نإ ةيقتعم رجأ نم. صقنتال

 نيف  فولا مهو , عباتو . بحاص نم نيرشع نع لوق ةلآسملا هذه يف ظفحي امذ ةبذاك ىوعد هده 00

 . |173737/م] ؟عامجإلا

 -ماكك-



 ملسملا ريغ دبعلا قتع -

 . تارافكلا ريغ يف اعوطت ملسملا ريغ دبعلا قتع زاوج ىلع ءاملعلا عمجأ

 فالخ الب ةنمؤملا ةبقرلا قتع لضف نود هنأ الإ , ًالضف هيف نإو
 . |794/5ن (لاطب نبا نع) 177/هف ه4 - ؟هء/5 كولش ؟١4”4]

 دلولا مأ قتع - 851/

 قرف الو ..لاملا سأر نم قتعت اهنأو , اهديس تام اذإ ةرح نوكت دلولا مأ نإ

 :ملسملا ديسلا نيبالو « ةرجافلاو , ةفيفعلاو « ةرفاكلاو « ةملسملا نيب كلذ يف

 . راصمألا لهأ نم ىوتفلا لهأ ةمئأ لوق وهو , رجافلاو . فيفعلاو « رفاكلاو

 رسأر نم قتعت اهنإف ء ةضرم يف هدلو مأ قتعأ اذإ هنأ ىلع اوعمجأ دقو

 ١؟4ام /50م7817/5بإ. هل لامال ناك مأءلام هل ناكأ ءاوسءلاملا :

 .[1؟؟/غح هقل اهون فخ١0/1ي

 ةرب دملا قتع - 4

 . [/40م]. همكح عوقو يفو , ةربدملا قتع زاوج يف فالخ ال

 بتاكملا قتع - 4

 . [154/9ي] . بتاكملا قاتعإ ةحص ىلع عامجإلا

 ةفكنلا

 ريجألا قتع -

 . [10/4ح] . ًاقافتا حيحص رجؤملا دبعلا قتع

 لوهجملا قيقرلا قتع -

 ءرح وهف  هنيدلت دلو لك : هتمأل لاق اذإ لجرلا نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ

 . [(رّذنملا نبا نع) ١٠/459ي ١4 5ام] . رارحأ مهنأ « ًادالوأ تدلوف

 هضبق لبق قيقرلا قتع - ”ما/؟

 . [150/هن ٠١ امإ . هضبق لبق ىرتشملا قيقرلا قتع ةحص ىلع اوعمجأ
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 ٠ دبعلا ءاكرشلا قتع - 7م

 فالخالب ًاَوُح ريصي هنإف « ًاعم هوقتعأف «ًالثم ةثالثل ناك ىتم دبعلا نإ

 م يإ. ملعلا لهأ نيب ملعي

 كرتشملا دبعلا ضعب قتع - 85

 2 .كلرتشملا دبعلا نم هبيصن قتعأ اذإ رسوملا كيرشلا نأ ىلع ء ءاملعلا عمجأ

 . قاتعإلا سفنب قتغي هبيصن نإف '

 ىئلعو « ًاعامجإ هكيرش بيصن نمضي ملو , هقتع ذفن ًارسعم ناك نإف
 ءرمع لوق وهو . هنم هبيصن قتعي مل يذلا ديسلل هتميق يف ىعسي نأ دبعلا
 بنيصن قتعيال هنأ ةعيبر نع يكح دقو . "ةباحصلا نم فلاخم هل فرعيالو
 نيكيربتلا دحأ قشتعأ اذإو . لطاب بهذم اذهو . ًارسعم وأ , ناك ًارسوم قتعملا

 هكيرشتلارسوملا قتعملا يطعيو « دبعلا' لماكل لضحي تعلا « نإف , دبعلا لماك
 0 1 . هيف فالخال اذهو  دبعلا نم هتصح نمث

 في ملو .تام مث ء هقتعب ىصوأ وأ « توما ضرم يف قتعلا ناك اذإو
 قتلا بصنب الإ عيال قتملا نإ: : ديعلا نم كيرشلا بيصن ةميقب هلام ثلث

 قه ضل ي (ضعبلا نع) 1556م 780-775 /5شإ]. فالح الب

 . [١2؟/4ح (ربلا دبع نبا نع) 1151١ هرهف 5١4

 ْ دبعلا ضعب قتعأ- 6

 ريثغب لاحلا يف هلك قتعي هنإف « هضعب قئعأف « هلامكب ًادبع كلم نم

 دنبعلا ىعستسي : لاق هنإف « ةفينح ابأ الإ « ةفاك: ءاملعلا بهذم وهو « ءاعستسا

 « دامحو « ةعيبرو « سواط نع يورو . كلذ يف هباحضأ هفلاخو « هالومل هتيقب يف
 هللا ديبعو . يبعشلا نعو . ةفينح يبأ لوقك «رهاظلا لهأو ٠ نسحلا نع ةياورو

 1554م 550/6 ش] ءاسشثام هدبع نم قتعي نأ لجرلبل نأ يربنعلا نسحلا نب

 . .[159/4ح

 . [1778م] : لف هللا لوسر نود دحأ لوق يف اندنع ةجخال نحن (')
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 لمحلا نود ةمآلا قتع - 80

 يسأ ءرمع نبا لوق يف طرشلا هلف , اهنطب يفام طرشو « هتمأ قتعأ نم

 . |١2058/1ي 1559 211475م] . فلاخم ةباحصلا يف امهل ملعيالو « ةريره

 مألا نود لمحلا قتع - 817

 مألا نود رح وهف ءاهنود هتمأ نطب يفام قتعأ نم نأ ىلع اوغمجأ
 .[2-155/4 هدو ١يدل"”/5باا4هامإ

 مألل ًاعبت دالوألا قتع - 81

 رهدلت نيذلا اهدالوأ نإف « هتايح ىف هتمأ قتعأ اذإ ديسلا نأ ىلع اوعمجأ ش
 . [784/5؟بإ] . اهقتعب نوقتعي , اهقتع دعب

 قتعلاب اهل ىصوملا دالوأ قتع - 58894

 . [[84/؟بإ . مهعامجإب اهونب هيف لخديال « قتعلاب اهل ىصوملا ةمألا نإ

 قتعلاب ةيصولاب عوجرلا -
 (ع00

 هقتعب ىصوملا دبعلا عيب -

 . [778/4ف ؟56/94ع ١67 /0/ش] . عامجإلاب زئاج هقتعب ىصوملا دبعلا عيب

 قيتعلا لامب ديسلا قح -
 (ك56-)

 ةَقَتعملا حكنت ىتم - 1
 نإ « ءورق ةثالث تدتعاف « هتحص يف هتمأ قتعأ نإ ديسلا نأ ىلع اوقفتا

 . حاكنلا اهل زاج دقف « ضيحتال نم تناك نإ رهشأ ةثالث وأ ء ضيحت نم تناك
 ْ . [نالرم]

 توم لا ضرم يف فتعمل ةمألا حاكن - 47

 يهو « جاوزلا حص . هتوم ضرم يف اهجوزت مث . هتحص يف هتمأ قتعأ نم
 . [45/5ي]. فالخ هيف ملعي ال اذهو « تام نإ هئرت
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 ةمألا حاكن يف قتعلا رثا -

(47197) ٍ 

 قتعلل ةمألا راكنإ - 8

 .ًاعامجإ قتعت اهنإف « تزكنأف , هتمأ هقاتعإب لجرىلع نالدع دهش اذإ
 ٠١[|. ؛/ةح]

 هتع

 ٠ رجح :ز
 هوتعملا ةناضحب سانلا ّقحأ - 4

 ناك ًاركذءاهيف طئارشلا تلمك اذإ هتناضحب سانلا ىلوأ هوتعملا م

 كلامو « يروشلاو , يرهزلاو ء يراصنألا ىيحيي لوق وهو « ىشنأ وأ « هوتعملا
 . دحأ نم فالخ الب يأرلا باحصأو , قاحسإ يبأو , دمحأو . يعفاشلاو

 1 لك - ؟؟/هيزإ

 هوتعملا جح -

 (و59)

 هوتعملا قالط -

 (ملك)

 ٠ هقيقر هوتعملا قاتعإ -

 (؟مهم)

 هقيقر هوتعملا ريب دت -

 (كحل)

 اهوتعملا ديسلا ةبتاكم -

 ْ مكمل

 تمم.



 ةهريصع

 ةريتعلا ىنعم - 846

 يف اهنوحبذي ةيلهاجلا لهأ ناك ةحيبذ ةريتعلا نأ ىلع ءاملعلا قفتا
 -١1؟9/هن -١4 ؟١؟/ةش]. ةيبجررلا اهنومسيو ء. بجر نم لوألا رشعلا

 . [(يوونلا نع) ١4١

 ةريتعلا مكح -

 . ةيحضألاب عيمجلا دنع ةخوسنم ةريتعلا

 هنإف « نيريس نبا ىوس« راصمألا ءاملع لوق يف ْنسُنال يهف . كلذلو
 . [455/4ي 687١7ك] . بجر يف اهحبذي ناك

 ةلادع

 ةلادعلا هيف طرتشت نم -

 ةيلصألا ةيالولا بحاص يف اهنم دبال ةلادعلا نأ ىلع عامجإلا
 مكاحلاو ؛ يصولاو ؛ بألاك . ةدافتسملا ةيالولا بحاصو , '"مامإلاك

 . [(ىيحي مامإلا نع) ١١0/4

 ةباحصلا ةلادع -

(5155) 

 ءاضقلا يف لدعلا -

 (مممل - مسالم

 ةهدسع

 ةدعلا مكح - 344

 .[؟١16/وح هالاثيإ. ةبجاو ةّدعلا نأ ىلع ةمألا تغمجأ ش

 ماو

 10/4[ ح] . وطن عامجإلا ىوعد يف
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 ّْ ءاسنلاب ةدعلا قلعت - 4

 . ةمأ ةذنع اهتدعف « ةمأ ةأرملا تناك نإف , ءاسنلاب قلعتم ةدعلا ديدحت نإ

 اذهو. ًادبع وأ . ناك ارح« اهجوزل ةربعالو « ةرج ةدع اهتدعف « ةرح تناك نإو

 0 7١ .[59١1ل] . هيف اوفلتخي مل

 ا 'ةدعلا بابسأ -

 وأ «قالط يف : ءايسشأ ةثالث يف نوكت ة ةددعلا نأ ىلع اوقفتا نيملسملا نإ
 . 1 6/5بإ. تقتعأ اذإ اهسفن ةمألا رايتخا وأ ء توم

 ةدعلا أدبت ىتم - 0١

 قالط ةحص نيح نم أدبت « ةافولل وأ , قالطلل دما ةدع نأ ىلع اوقفتا
 الزب ءالالرم] . اهدنع اهل اهجاوز ةافو ةحص نيح نمو ءاهدنع اهل اهجوز
 ا .[؟5ا/41

 ةملسملا ريغ ىلع ةدعلا بوجو -

 ءاملع لوق وهو « ملسلاو « َيّمَدلا نم ةجئوزلا ةّيمذْلا ىلع ةدعلا بجت
 ٠ ةدعلا اهمزلت مل مهنيد نم نكت ملانإ: لاقف « ةفينح ابأ الإ ءراصمألا

 ا .|ة0/4ي]

 ةملسملا زيغ ةدع رادقم - 88

 الإ ءراضمألا ءاملع لوق ئف ةملسملا ةأرملا ةدعك:« ةملسملا ريغ ةأرملا ةدع
 : |ةهال/كيإ ةضيحب ةافولا نم ذتعت اهنأ نم كلام نع يور ام

 ٠ اهتيب يف ةدتعملا ةماقإ - 3

 . اهتدع ةدم اهتيب يف ميقت « تناك ةدع يأ .ةدتعلا نأ يلع اوقفت

 ْش 59
 قالطلا ةدع اهيلع نم - 65

 اقالط ؛ ًاحيحص ًاحاكن اهحكتن يتلا هتأرما قلظ نم نأ ىلع اوقفتا
 اهل ةدعلا نأ ءاهقوف امف « ةرم اهجرف يف حاكنلا كلذ يف اهتطو دقو . ًاحيحص

 . ةثلاث وأ « ةيناثو « ىلوأ ةقلطلا تناك ءاوسو « ةمزال
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 . ةباحصلا عامجإب اهبصي ملو ءاهب الخ نإ ةجوزلا ىلع ةدعلا بجتو |

 .[10/4 1074/0/يالك - الهرم]

 منكم

 لوخدلا لبق ةقّلطُملا ةدع - 5
 . عامجإلاب اهيلع ةدعال لوخدلا لبق ةقلطملا

 88/؟بإ . اهحاكن هل لحي نم ذئنيح حكنت نأ اهل نأ ىلع اوعمجأ دقو

 . -51١١/8[ هكام هال/8ي الكرم

 ضيحنال يتلا ةقلطملا ةدع - 1

 « ًالماح تسيل يلا ةقلطملا ةرحلا ةملسملا ةدع نأ ىلع اوقفتا
 وأ ءاهنم مّهوتم غولبلا نأ الإ« « ضيمال يهوأ؛ ء ضحت مل يهو « ةبيرتسمالو
 . "ةلصاوتم رهشأ ةثالث ضيحلا نم ةسيآلا

 يف تعرشق طق ضحت مل ينلا اسهب لوخدلا ةقلطملا نأ ىلع اوقفتاو
 ىدامتتال اهنإف . ةعاسب ولو « روهشلا مامت لبق تضاح مث ؛ روهشلاب دادتعالا
 84/؟بالال - ,؟رم| . ضيح ةئالثب ةدعلا فانئتسا اهمزلو « روهشلا ىلع
 . |١17/اح 7550 ةكامالم ىكذي

 ضيئاخلا ةقلطملا ةرحلا ةدع - <84

 مايأ فلتخيالو « داتعملا ىلع اهضيح يرجي يتلا ة ةرحلا نأ ىلع اوعمجأ
 . ءورق ةثالث اهتدع نإف « راهطألا مايأو ء. ضيحلا

 نم تلستغاف « ضيح ثالثو « راهطأ ةثالث تلمكتسا نإ اهنأ ىلع اوقفتاو
 . اهتدع تضقنا دق اهنأ تلستغا ىتم قالطلا دعب ةفنأتسملا ضيح .ثالثلا رخآ

 هريغل لحيالو , اهعاجترا اهجوزل حابيف ةدعلا يف يهف لستغت ملنإف

 يبأو , ةدابعو « ىسوم يبأو , نامثعو . قيدصلا ركب يبأ لوق وهو ؛ اهحاكن
 . ًاعامجإ نوكيف « مهرصع يف مهل فلاخم الو « ءادردلا

 اهنآ هباحصأ دنع اهرهشآ ناتياور دمحأ نع اهيفف « ضحم ملو « ضيحلا نس تغلب نم : ةيميت نبا لاق ""
 . [99/[ . هعقرام يردتال . اهضيح عفترا يتلاك « رهشأ ةثالث مث «رهشأ ةعست ةيبرتسملا ةدع دتعت
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 | ةضيحلا كلت يف ةدعلا ةقلطملا لبقتستال ضيجلا يف/قالطلا نإو اذه
 . عيمجلا دنع

 ىتح اهتدع ضقنت مل اهيتضيح نيبام دعابتي نأ ةأرملا ةداع تناك نإو
 ١ - 55705201869 188ل 1/8 ا/رم] . ءاملعلا عامجإب ضيح ثالث ضيحت

 : ىلع تكلم لقكل - ةكنرالو ك0 اهل تكا ل مات - المال
 |" الكت

 قالطلا ةدع ما لبق ضيحلا اطقنا - 451

 : دق تناكوأ « اهضيح عفترا مث «تضاح دق نم تناكو.. هتجوز قلط نم
 نيلاحلا يف يردتال يهو: اهضيج عفترا مث ؛ نيتضيح وأ ؛ ةضيح تضاح
 اهب نبتسي مل اذإف « ضيحلا عاطقنا دعب رهشأ ةعست دتعت اهنإف « هعفر ببس

 : : عامجإلا عامجقا هيلعو , ةنس اهتدع ريصتف رهشأ ةثالثب دتعت لمح

 نأك « ةيونلا تدعابت وأ « عاضرلاك ؛ مولعم ضراعل نضيحلا عطقنا اذإو
 1 "4 الك ءالا/8ي] ًاعامجإ هدوع ة ةدتعملا ترظتنا « ةضيح ةنسلا يف نوكتا
 ْ . [51 1/82 55842 (رفتملا نباو « يعفاشلا نع)

 لماحلا ةقلطملا ةرحلا ةدع -

 ينهو ؛ةايحلا يف ةقرافُم لك كلذكو . ةنقلطلا نأ ىلع اوقفتا

 ' . فرعت مل 0 وأ ٠ قالطلاب تفرع ؛ اهقالط رثإ ولو « هتعضو ىتم اهلمح عضو اهتدعف « لماح

 . فالح الب لمحلا يقام ةدعلا ىقبتو

 لجرلاو . ديلاو « سأرلا نم يمدآلا قلخ هيف ناب ام:ةأرملا تعضو اذإو

 ٠ كلذب تضقنا دق ةدعلا نأ ىلع ملعلا لهأ نم هنع ظفحي نم لك عمجأ دقف

 ينضقنت الف٠ ةَقّلع مأ « ةفطث ناكأ ءاوسو , ةغضملا لبقإم تعضو اذإ امأو

 . ةدعلا هب تضقنا لمح هنأ ملع اذإ : لاق هنإف نسحلا الإ  فلاخ الب ةدعلا هب

 1 لمحلا ناك نإو , هيقاب لصفني ىتح اهتدع يف يهف« « لمحلا ضعب رهظ اذإو

 لهأ ةعامج لوق اذهو ءرخآلا عضوب الإ اهتدع ضقنت مل“ «رثكأ وأ « نينثا
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 « لوألا عضوب اهتدع يضقنت : الاق امهنإف « ةمركعو « ةبالق ابأ الإ« ملعلا

 . رخآلا عضت ىتح جوزتتالو

 تضقنا « لماح يهو . اهقلط مث « ًالماح اهجوزت مث « ًالماح علخ نمو
 . فالخ ريغب لمحلا عضوي اهتدع

 نم قالطلل اهيلع ةدع الف« يناثلا حاكنلا لبق اهلمح تعضو نإو

 57 244/5ب ؟!/9-295هام الو ءكالالرمإ. فالخ ريغب يناثلا حاكتلا

 590/5ن 7١١/8 (رذنملا نبا نع) 914882487541 4/82 5/7 ي

 . [(يدهملا نع)
 ءاسفنلا ةقلطملا ةدع -

 ىتح « ساسفنلا مدي دتعتال , ءاسفن يهو « ةقلطملا نأ ىلع اوعمجأ

 . [ة5ام] . ءارقألاب ةدعلا فنأتست

 لطابلا حاكنلا يف ةقلطملا ةدع - 7

 « همرحم تاذ حكن نمك« هنالطب ىلع ًاقفتم ًاحاكن ةأرما لجر حكن اذإ
 . فالخ الب اهيلع ةدع الف.« ةولخلا لبق اهقرافو

 . فالتخا الب ءورق ةثالثب هتقرف دعب تدتعا . اهئطو دعب اهقراف نإف

 بجو . لعفي مل نإف ء اهقارف يناثلا اهجوز ىلعف « ةدتعملا تحكت اذإو

 « لوألا ةدع تلمكأ اذإف « لوألا ةدع لمكت نأ اهيلع بجوو « امهتيب قيرفتلا

 ١ يلعو ءرمع لوق وهو « ناتدعلا لخادتت الو « يناثلا نم دتعت نأ اهيلع بجو

 . :1٠١6| 8/8ي] . فلاخم ةباحصلا يف امهل فرعي ملو

 ىنز نم ةدعلا - 40+

 . [[5565كإ . ةباحصلا نم هل فلاخمالو ء رمع لوق وهو « ىنز نم ةذع ال

 قالطلل ةمألا ةجوزلا ةدع - 14

 . ةأرملا قرب صقتنت ةدعلا نأ ىلع اوعمجأ

 : هيلعو
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 ةرحلا ةدسع نم فصنلا ىلع ضيحنال يلا ةقلطملا اةّمألا ةدع نإف - ١
 : "ةباحصلا قافتاب

 ءاملع عيمج لوق يف ناتضيح اهتدعف : ضيحت تناك نإ
 اهتدع : ' لاقف « نيريس نبا درفناو ٠ مهريغو ؛ ةباحصلا نم نيملسملا

 . ةنس كلذ يف يضمت نأ.الإ  ةرحلا ةدع

 ينهتنت لماحلا ةمألا ةذع نأ ىلع مالسإلا للهأ عيمج - قفتا دقو - "

 ةالاسم 1910/م الالرم 57/7بإ] . قزفالو « ةرحلا ةدعك « 201 عضوب

 . ل4 55/4ي الملاك 1-15 54/4ت

 ةدتعملا ةمآلا ديسلا ءطو - 408,

 1 اهتدع يضقنت ىتح اهديسل لحتال ةدتعملا نأ يف فالخ ال ش

 : يعجرلا قالطلا ةدع:طقست ةعجرلا - فادح

 دقق . ةدعلا يف اهعجار مث «ًايعج ًاقالط اهجوز اهقلط نم نأ ىلع اوقفتا

 . [لاكرم] ٠ كلذ دعب اهقلطي ملام , دادتعالا مكح اهنع طقس

 : ةدتعملا ةقفن -

 (41 5١ - عاضو)

 00 ةدعلا يف ةقلطملا ةدع - 40

 فتأتسن اهتإف اهب هلوخد دعب اهقلط مث اهعجار مث , هتجوز قلط نم
 . ملعلا لهأ نيب فالتخا الب ةدعلا

 فئاتسلت اهنأ ىلع ء ءاهقفلا عمجأ دقف ءاسهب هلوخد لبق اهلل نإف
 ا . ًاضيأ ةدعلا

 نإف ٠ ءاهقلط مث اهتدع يف اهحكن مث « حاكنلا خسف وأ « هتجوز علاخ نإو

 . فالخ الب ةدعلا اهيلعف « اهب .لخد ناك

 . | اهتدع ٍتضقنا دقف «ةرحلا اهب دتعت يتلا لاجالا تدتعا نإ ةقلطملا ةمآلا نآ ىلع اوقفتا 0
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 مث.وه ملسأ وأ . اهتدع يف وه ملسأ مث . ملسملا ريغ ةجوز تملسأ نإو

 « نيملسم ناجوزلا ناك وأ . هدعب وأ . هئطو لبق اهقلطو , اهتدع يف يه تملسأ

 الب ةفنأتسم ةدع اهيلعف . اهقلط مث , ةدعلا يف تملسأ مث , ةجوزلا تّدتراف

 . |[(يروثلا نع) 4/7٠ 471/ي]. فالخ

 ةدعلا ءاضقناب لجرلا ةداهش -

 . [109/9] . ًاعامجإ حصتال ةأرملا ةدع ءاضقنا تابثإ يف لجرلا ةداهش نإ

 ةدعلا ءاضقناب ءاعدالا - 4

 رهشأ ةثالث يف ءارقألاب ةدعلا ءاضقنا تعا اذإ ةأرملا نأ ىلع اوقفتا

 . ةنيبلا يف مهفالتخا ىلع ' ”ةنيبب كلذ ىلع تتأ اذإ ء تَقَّدص

 ءرهشأ ةثالثك « ةداتعم  ةنكم ةدم يف ةدعلا ءاضقنا تعّذا اذإو

 . اعامجإ اهاوعد تلبق . ادعاصق

 اهنإف موي نيرشعو ةينامثك ةنكمم ريغ ةدم يف اهءاضقنا تعدأ اذإ امأ

 . عامجإلاب لبقتال

 دق اهنأ رولا ىعداو : تام ىتح: يتدع ضقتت ملو ينقط : تلا ولو

 .٠٠١ "4ام الالرمإ . ةأرملا لوق لوقلا نأ ىلع اوعمجأ دقف « اهتدع تضقنا

 .|571١1ه/عح

 اهحاكنو ةدتعملا ةبطخ - .

 (1مه - ؛1530)

 ةدعلا يف ةحوكنملا دلو بسن -

 (؛ ا

 هتريخأف ؛ ءطوو « حاكن امهنيب نيتدع ءاضقنا هيف نكمب اهقالط دعب نمز ىضم اذإ ةتوتبملا ةقلطملا
 نآ هلف ؛ اهلاح فرعي نم اهريغ ريخب وأ « اهتنامآب هتفرعمل امإ « اهقدص هنط ىلع بلغو « كلذب
 . [4ا//97يإ . ملعلا لهآ ةماع لوق يف اهجوزتي
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 ةاقولا ةددع مكح - "و1

 ناكأ ءاوس + لقعلا حيحصلا جوزلا توم نم ةبجاو ةدعلا نأ ىلع اوفا
 كناكأ ءاوسو « لخدي مل مأ اهب لخد دق نابكأ ءاوسو ؛ نكي مل مأ , اهئطو
 . 4٠20| /4لف الارم] . ةريبك مأ « ةريغص ةجوزلا

 ْ ْ ةافولل لماحلا ةرحلا ةدع -

 : :ًالماح تناك اذإ ؛ اهجوز اهنع ىنوتلا ةدع نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ
 يقبام ىقبت ةدعلا نأو ء فرعت مل مأ « ةافولاب تفرغ« اهلمح تعضو ىتم يهتنت

 ”جاوزألل كلذب تلح دقف « هلسغ لبق ةظحلب هتوم دعب تعضو ولف « لمحلا
 ةعبرأ «نيلجألا ىصقأب ددتعت اهنأ , نونحسو « سابع نب باو « يلع نع يورو
 هنأ يعيخنلاو « نسحلاو « يبعشلا نع يوزو . لمحلا عضو وأ , مايأ ةرشعو رهشأ
 . دودرم ذوذش اذهو . اهسافن نم رهطت ىتح اهجاوز حصيال

 اهتدع نق « عضت ملو «رشعو رهشأ ةعبرأ يهو « ةدعلا ةدم تضم نإو
 هذام 5:7/6-505ش 80/8١42ي] . عامجإلاب لمحلا عضوب الإ يضقنتال

 (نفضعبلا نسع) 791/4ف ؟ا/4 1/1 ل ا الا

 1 .|اذ6 ت؟دح/كن

 لماحلا ريغل ةافولا ةدع- فلل
 ١ جوزلا ةافو نم لمحلا تاذ ريغ ةرحا ةدع نأ ىلع اوقفتا نيملسملا نإ

 تناكأ ءاوس . لوخدم ريغ وأ ء اهب ًالوخدم  اهيلايلب مايأ ةرشعو رهنشأ ةعبرأ

 ّْ اهنأ يصازوألاو «ريشك نب ىسيحي نع يككحو « خلبت مل ةريخص مأ « ةفلاب ةريبك
 1 ٠١ لايل رشعو رهشأ ةعبرأ

 رهشتأ ةعبرأ ىلإ تحسن دق لوحلاب ةدعلا نأ يف ء ءاملعلا فلتختي ملو

 17/1 نش 3 817/8ي 44أم - 30515 - الكا ؟ + 7/1552 40/7؟ب] . رشعو

 . [(ربلا دبع نبا نع) 407/4ف

 م11

 مد نيم تجر مش «ةافولا ىلع رشعو «رهشأ ةعبر ءاضقنا دعب تاك نإ ؛.لمحلا عضو نأ ىلع اوقفتا (')
 . [الالرعإ هتدع تضفنا دقن « عدلا اهنع عطقنا وأ ,؟ اهسافت

 م مخ -



 ةافولل ةمألا ةجوزلا ةدع - 1

 « لمحلا عضوب يهتنت ًالماح تناك اذإ اهجوز اهنع يفوتملا ةمألا ةدلع- ١

 . مالسإلا لهأ عيمج قفت قفتا هيلعو « ةرحلا ةدعك

 ةعامج دنع مايأ ةسمخو نارهش اهتدع نإف , ًالماح نكت مل نإف - 0

 « "نيملسملا راصمأ يف ىوتفلا ةمئأو « نيعباتلاو ةباحصلا نم ءاملعلا
 .ةرحلا ةدعك الإ ةمألا ةدع ىرأ ام: لاق هنإف« نيريس نبا الإ

 . [728/8ي ؟1/41ا/1 الام 191/0 ]

 ةافولا ةدع يف ضيحلا رابتعا - 416 |

 الإ « ملعلا نلهأ ةماع لوقوهو 0 ةافولا ةدع يف ربتعيال ضيا دوجو

 مايأ ةرشعو رهشأ ةعبرأ بجو اهب ًالوخدم تناك اذإ اهنأ نم كلام نع يكحام

 . [78/8ي] . ىلوأ ةنسلاو باتكلا عابتا نإو . ةضيح اهيف

 ١ يعجرلا قالطلا 0 ةافو -

 اهنإف « قالطلا ةدع يف تام نإ ةيعجرلا ةقلطملا جهز نأ ىلع اوعمجأ

 (رذلملا نب انع) /4/1ي ة3امإ ًارشعو رهشأ ةعبرأ ةافولا ةدع فنأتست

 1١|. لح

 لوح دلا لبق قالطلا ةدع يف جوزلا ةاقو - 417

 اهيلع ةدع الف ء اهب لخدي نأ لبق ٠ تامو « ضيرم وهو « هتجوز قلط نم
 . فنيا ءاملعلا عامجإب

 ديسلا ةافول ةدع ال -

 (/اثه)

 ةافولا ةدع يف بجي ام - 4
 هيلعو «. تيبلا نم جورخلا كرتو « دادحإلا : نيئيش بجوت ةافولا ةدع نإ

 ٠ [771/8- 177/7بإ . قافتالا

 دادحإ :ر

 اهتدع تضقنا دقف ؛ ةرحلا اهب دتعت يتلا لاجالاب تدتعا اذإ اهجوز اهنع ىفوتملا ةمآلا نآ ىلع اوقفتا '')

 . [الالرمإ

 -م4-



 ٠١ برع
 برعلا ةريزج دو دح - نفل

 ىلع رام نادابع دلب نم دحام يه برعلا ةريزج نأ ىلع اوقفتا
 . ؟نمو , (ربمحألا رحبلا) مْْلُقلا ىلإ« ةدج لإ  نسميلا لحاوس ىلإ . لحاسلا
 ل . [7١؟رم] . قارعلا دودح ْىلِإ  يراحصلا ىلع ًارام مزلقلا
 ملسملا ريغ يبرعلا نم ةيزجلا ذخأ -

 1 ما

 برعلا' ضرأ يف ملسملا ريغ نكس -

(/1651) 

 فارع

 ةناهك :ر

 , ةفرع

 جحنر

 ايارعلا عيب -

 (5هح)

 رشع 3

 ءيش ملسملا رجاتلا نم ذخؤي ال -

 ظ سكم:ر
 عورزلا ةاكز يف رشعلا ذخأ -

 عورزلا ةاكز :ر

 - ماو



 ملسملا ريغ رجاتلا نم رشعلا ذخأ -

 (1ه54 - )١744

 سكُم :ر
 ةباصع

 بئاصعلا ىلع حسملا -

 (ما/0)

 ةبصغع

 ةبصعلا ديدحت -

 مملح - ؟طهم)

 ةبصعلا ثاريم -

 (مممحك - ؟ذهم)

 ةلقاعلا يه ةبصعلا -

(5845) 

 ةيطع

 ةيطعلا ةفص -

(4550) 

 دقع

 دوقعلا نم هب ىفوي ام -

 ىلع « ةمألا عامجإ وأ , ةنسلا وأ « نآرقلا صن ىتلا دوقعلا نأ ىلع اوقفتا

 « ضرف اهب ءافولا نإف « اهتافصو « اهئامسأب تركذو ء اهزاوج وأ . اهبوجو
 . [١١؟رم] . زئاج اهءاطعإب

 دم



 ةعيرشلل دقعلا ةفلاخم - ىفدف

 يال «ينيذأوأ“ «رفكي نأ دقع نمك « ةعيرشلا فلاخت يتلا دوقعلا نإ
 . 136م فالح الب اهب ءافولا

 هسفن عم ناسنإلا دقاعت - 7

 ىرحأ الو , هسفن نع هسفنل ًامساقم دحأ نوكي نأ عيمجلا ددع زوجي ال

 8 فيولا اهل ًايطعمالو , اهنع

 دوقعلا ىف ٍبيعلا -

 دقعلا يف ةزئاجلا طورشلا ٠ -_ قلق

 ىلإ يدؤتال يتلا يه دقعلا يف ةزئاجلا طورشلا نأ يف ء ءاهققلا فلتخي ال
 . [؟الو/5ب] اهمزالت الو ,دقعلل ةححصملا طورشلاب لالخإ

 طرش :ر

 دقعلاو ؛ طرشلا نع عوجرلا - 4

 الو « غيبلاك ء ضوعلا هيف رمضأ وأ ء طرش اميف عوجرال هنأ ىلع عامجإلا

 .[16“ /؛ح][: نيدلا ةبه يف

 دقعلل ة :دسفملا طورشلا - 6

 طورشلا يه دقعلا دسفت يتلا طورشلا نأ يف ء ءاهقفلا نيب فالح ال

 ْ . [؟0/8/1ب]. دقعلا يف ةعورشملا ةحصلا طورشل ةداضملا
 دقعلا يف رايخلا 3

 رايخ :ر

 دقعلا ىف نونجلا رثأ -

 (ة(

 . ةيوقع
 نصاصق ؛ در « دودَح «ريزعت :ر

 دم



 ةقيقعلا مكحأ - 5

 514هالك 404/9ي] . يأرلا باحصأ الإ  ملعلا لهأ دنع ةئس ةقيقعلا
 .[1؟4همك-

 دلولا نع ةقيقعلا - 77

 ىلع كلذ نوريو ٠ هنود وأ ء شبك دلولا نع ةقيقعلا نوبحتسي ملعلا لهأ

 . [1؟؟55ك] . دكوأ هدي تاذ ةّلقل قعي مل نم
 ىثنألا نع ةقيقعلا -

 ؟7/4ج |. عامجإلاب ةدحاو ةاش ىثنألا نع ةقيقعلا يف عورشملا

 . [(يدهملا نع) 4١1/هن
 دلو لكل ةقيقعلا- 68

 فالخ الب ةقيقع دلو لك نع ُبحتسُي هنإف « نطب يف نانثا هل دلو نم
 . [(ربلا دبع نبا نع) 585/4ف ١55٠6 - 7؟04١4ك] . ءاملعلا نم

 ةقيقعلا ةفص -

 نم اياحضلا يف زوجي ام الإ ةقيقعلا يف زوجيال هنأ ىلع ء ءاملعلا عمجأ

 . ًاثانإو ًاروكذ «زعاملاو . منغلاو «رقبلاو « لبإلا : ةينامثلا جاوزألا

 اهتفصو ةيحضألا نس يه اهتفصو ةقيقعلا نس نأ يف فالخالو

 - 714هم/ - ؟؟ هاك ةيحضألا يف ىقتيام بويعلا نم اهيف ىقتيو « ةزئاجلا

 .[45 ١0/١ ب 4

 ةّيحضأ :ر
 ةقيقعلا مدب لفطلا س أر ةيمدن - 9

 الإ .ملعلا لهأ رئاس لوق يف ةقيقعلا مدب لفطلا سأر خيطلت هركي

 2 157/4ي ؟408- 7١ 4هالك] . كلذ بحتسي : الاق امهنإف « ةداتقو « نسحلا

 - 400/١[ ب (ربلا دبع نبا نع) 45

 مع



 . ةقيقعلا حبذ تقو - 7

 1 ةلاكل ءامجإلاب هدعبالو؛ عباسلا مويلا لبق ئزبت ال يهو

 ' . [(ىيحي مامإلا نع) 17 /هن (ىيحي ب مامإلا نع )7714/4

 ' ملع
 ٠ ! ملعلا ةباتك - 7

 فلسلا نشعي ناك نأ دعب ملعلا .ةباتك باحتسا ىلع ةمآلا تعمجأ
 1 .[119/1ف (ضايع نع)إ ٠ +7/ةش] نآرقلا ريغ ةباتك نم نوعني

 . ملعلا بلطلت رفسلا -

 (لو؟6)

 ءدسوع

 صاضقلا بجوي دمعلا -

 ما

 هةهرسمع

 هّرمصلا مكح - فاق

 : « سابع نباو «رمع لوق وهو « جحلا هيلع بجي نم لك ىلع ةرمعلا بيت
 ؛ ةياور الإ « ةباحصلا نم مهل فلاخمألو «رباجو ءرمع نباو . تباث نب ديزو
 . "اذه فالخ هنع حيحّصلاو . عوطت ةرمعلا : لاق ؛ دوعسم نبا نع ةطقاس

 ْ . عامجإلاب هتمزل دقف « ًاعوطتم ةرمعلاب عرش نمو
 اي ءاضقلا هيلع نأ ىلع اوعمجأ دف: اهنم جرخ نإ

 : . [؟دمركح هالك درت 1/1١ب اهم افلام

 |[ 711/ ةبح| . رظن عامجإلا ىوعد يف '

 . [17138ك] . اهكرت يف صضخرآ نيملسملا نم ادحأ ملعنإلو ؛ ةئس ةرمعلا : كلام لاق "7

 مغ



 جلا نع ةرمعلا ءازجإ -

 477/9ف] . ةمألا عامجإب ةضيرفلا ةجح نع ئزجُت ال ةرمعلا نإ

 . [(لاطب نبا نع) '
 ةرمعلا نع ِعْتمَّشلا ءازجإ -

)6( 

 رمعلا ىف ةرم ةرمعلا - 5845

 عامجإب ةدنحاو ةرمع الإ مع عيمج يف عيطتسملا فْلَكلا ىلع بجي ال
 . [9/7ع] . نيملسملا

 رمتعي مل نم ةبأين - 717

 ةرمعلا اهب يوني « رمتعي مل نم ةرمع نأب لوقلا داسف ىلع عيمجلا عامجإ

 . [/88/ا/6//81 ه] . ةرمعلا نم بجاولا هضرف نم هئَزجُت « هريغ نع

 هدعبو . مجحلا لبق لبق ةرمعلا - 8

 ال مأ ء هتنس يف جحأ ءاوس , جحلا لبق ةرمعلا زاوج ىلع عيمجلا عامجإ

 . [57/17١/ع] . ةرمعلا لبق جحلا ىلعو

 ةرمعلا تقو - 4

 رهشأ كلذ يف امب ةنسلا تاقوأ لك يف ةرمعلا زاوج ىلع ءاملعلا قفتا

 قي ل نيرا هع رك يل ةضعلا نع لخويا
 أ ىف هركت اهنأ ةيوداهلا نعو . طقف قيرشتلا مايأ يف هركت اهنأ يداهلا نعو

 ثالث هرمع يف رستعا كك يبنلا نأل « دودرم اذهو . نراقلاو « عّممتُلا ريغل جحلا

 47/7/5ف 719/6 ش 4ةرم ؟١/16ب]. جسحلا رهشأ يف اهلك ةَدرْفَم رمع

 . ل44 - 187/41 17771

 ةرمعلل اهدحو ةأرملا رفس -

 مك ش

 - مميخه



 ؛ ةرمعلا ةيفيك -

 ريغالو نينعكرال : ءيشب ًدبيالو , دجسملا لخديلف ؛ « ةكم رمتعملا مدق اذإ

 رجحلا نم تيبلاب فوطي مث , هلبقيف ف ء دوسألا رجحلا ىلإ دصقلا لبق « كلن

 هلق دوسألا رجلا ىلع يم املكو « تارم عيسم هبل عجرب نأ ىلإ وسأل

 . طقف ًاضيأ يناميلا نكرلا كلذكو

 كلانه ىلصف ؛ مالسلا هيلع ميهاربإ ماقم ىلإ ىتأ زوكذملا فاوطلا م اذإف

 زاص اذإف« « طبه مث , هيلع دعصف ءافّصلا ىلإ جرخ من « ًاضرف اتسيلو : نيتعكر

 ينأي ئدتح يشمي مث « هنع جرنخي ىتج يملا لجّرلا عرسأ يداولا نطب يف

 عيجري مث ؛ افصلا ىلإ عجري ىتح  كلذك ردحني مث؛ ؛ اهيلع دعصيف ؛ ةورلا

 قلحت الو: هرعش نم رصقي وأ « هسأر لجرلا قلحي مي « ًاضرف ْبَبخلا سيلو

 رمتعملل. لحو « ةرمعلا تق.دقف « كلذ لك مت اذإف , اهرغش نم رصقت نكل « ةأرملا

 هل 9 هيف فالخال قبسامو ؛ هريغو سابل نم مارحإلاب هيلع مرح ناكام لك

 . [145/5- 159992 ءالرم

 ةزمعلل مارحإلا تيقاوم -

 تيقاوم :ر

 ةرمعلل مارحإلا ةفص - ناحل

 .[6/ي فالخ الب امهتيب قرفالو , جحلل مارح لاك ةرمعلل مارجإلا
 مارحإ : ر

 ةرمع جحلا مارحإ لعج -
(065) 

 ةرمعلا ءاغدب توصلا عفر - فاح

 ينإ مهللا : ءاعدلاب توصلا عفر هيلع بجي الف « ةرمعلاب م ارحإلا دارأ نم

 فالخ: ال اذهو . ينسي ثيح يأحمو + ينم اهلتو يل اهرسيف ٠ ةرمعلا ديزأ

 . [1504/5ي] . هيف

 مسج



 ةرمعلا يف فاوطلا - ؟44*

 585/١ ب] . مودسُقلا فاوط الإ رمتعملا ىلع سيل هنأ ىلع اوعمجأ
855 1] . 

 ةرمعلا يف فاوطلا ةفص -

 فاوط :ر

 ةرمعلا يف يعّسلا - 4

 نبا نع) 741/8ف] . "عامجإلاب ةرمعلا يف بجاوو , نكر يعّسلا
 . [(يدهملاو يبرعلا نبا نع) 51/هن 585/75 (يبرعلا

 ةرمعلا يف يعسلا ةفص -
 ينس

 هريصقت وأ ء رعشلا قلح - 64

 نم نكرو « ةرمعلا كسانم نم كّسْن ؛ هريصقت وأ : سأرلا رعش قلح نإ
 . [459/6شآ] . ةفاك ءاملعلا لوق وهو . هب الإ لصحتال اهناكرأ

 ريصقتلا وأ . قلخلا ةفص -

00 
 رمتعم ا هب لّلحتي ام - 5

 ءاملعلا بهذم وهو , قلخلاو , يغسلاو , فاوّطلاب الإ لّلحتيال رمتعملا نإ
 فاوطلا دعب للحتي هنأ هيوهار نب قاحسإو . سابع نبا نع يكحام الإ ”ةفاك

 رمتعملا نإ: ملعلا لهأ ضعب ب لاقو ٠ ةّنسلل فلاخم فيعض اذهو ( عسي مل نإو

 ىلع مُرحام لك لفي نأ هلو . عسي ملو . فطي مل نإو « لَح لح مرا لعد اذإ
 . اهبيرغو ء« بهاذملا ذوذش نم اذهو . مرحْلا

 . [21/8ن 191/7فإ . كلذ'ىلع عامجإلا لقن نم برغآ ('
 « قلح نكي مل نإو « ةورملاو افصلا نيب يعسو « تيبلاب فاط اذإ هترمع نم لحي رمتعملا نآ ىلع اوقفتا ("'

 . [(لاطب نبا نع) ه75/هن (لاطب نبا نع) 485 -١458/1بإ. اذاش افالخ الإ ءرصقالو

 م جال



 ' صحي الف يح لأ  فاطلا ادني يف نمل نحل ملسا ذا

 ها/هن (يبلحلا بطقلا نع) 485/8ف 504/0 ش] . "عامجإلاب للحُتلا هل
 .. [(يبلحلا بطقلا نع)

 ةرمعلا نم حملا هب لُلَحتي ام - فلذي

 يعو : : اهلاعقأ نم غرف اذإ تاقيملا نم ةزمعلاب مرحأ يذلا ّنمَْلا نإ
 هلعم نبكي مل نإ هترمع نمم لح دقو . هرعش قلح وأ ؛رصق ؛  يعسلاو فاوطلا
 . ["01/5ي] . فالخأ اذه يف ملعيالو « يده

 ةرمعلا يف عامجلا - 4

 دسفأ دقف « ىعسيو ؛ فوطي نأ لبق ئطَو نإ رمتعملا نأ ىلع اوعمجأ

 هيلع بجي هنأو , داسفإلا الول « هلمعي ناكام متيو , اهب: يضمي نأ هيلعو « هترمع
 ب 153417 - -1510٠0 1 48878] . كلذ هنكم. تقو: لك يف ةرمعلا ءاضق
 . يردبغلاو ؛رذنملا نبا نع) 66-108 "كوك مارال عمم ب لفتح

 .[42/4ف (يدرواملاو

 ٠ ةرمعلا ىلع جحلا لاخدإ -

 (ل1531)

 ةرمعلا يف يدهلا -

 يده :ر

 يرمع
 ٠: مشاه ينبل ةرمعلا -

 قف

 لمع

 لعج « ةرجأ « ةزاجإ :ر

 . [68/هن 4415/5ف] . كلذ ىلع عامجإلا لقن نم برغأ '"

 -مهم-



 ديعلا موي لمعلا - '
 (؟ةومه)

 ةحابملا لاعفألا ىلع راجشتسالا - ١444
 ؟518/؟ب] . ةحابملا لاعفألا ىلع ناسنإلا راجئتسا زاوج ىلع اوقفتا

 . "اهي .

 ضئارفلا ىلع راجئتسالا-

 ناسنإلا ىلع نيع نضرف تناك ةعفنم لك ةراجإ لاطبإ ىلع اوعمجأ
 . اهريغو « ةالصلا لثم ٠ عرشلاب

 ىلع« ةيافكلا ضرف ىلع وأ ء نيعتملا ضرفلا ىلع ةرجإلا ؛ تعفد نإف

 . |: 4/4ح ؛هال/هي ؟8/5١بإ ًاعامجإ تّلح , عربتلا ليبس
 مرحما ىلع راجئتسالا -

 . عرشلاب ةمرحم ةعفنم لك ةراجإ لاطبإ ىلع اوعمجأ ٠
 : هيلعو

 . ءانغلل ينمو« ةّينعْلا ةرجأ ميرحت ىلع اوعمجأ دقف - ١

 . حونلل ةحئاتلا ةرجأ ميرحت ىلع اوعمجأو -

 . نيملسملا عامجإب مارح ىنّزلا ىلع ةيناّرلا هذخخأت ام نإو -

 ربخيو بيغلا ملع ةعلاطُم يعدي نم وهو . ْهاكلا هذخأي ام نإو - 4
 . نيملسملا عامجإب مارح مجنملا هذخأي امو , نوكيس امع سانلا
 نع) :4/514107/5ش 1948١ - ؟؟الكك ١1الام ؟514/؟ب]
 نبا نع) 15١408/40578/4031-١1/1١7ف (ضايعو « يوغبلا

 . [(رجح نبا نع) 584 01482٠ 44١/هن (لاطب نباو «ربلا دبع

 ملسملا ريغ ملسُلا راجتتسا - 7

 ؟00/4ف] . ءاهقفلا ةماع لوق يف زئاج ملسُلا ريغ ملسملا راجئتسا
 . [(لاطب نبا نع) 581/0ن (لاطب نبا نع)

 مالكم

 -مسث4-



 ها ملنملل ملسلا ريغ راجتسا - 1467
 ةطايغك نذل يف نيم لمع يف ملسلا رخل هسف ملا أ نإ

 . [404 - 407/0 ي] .'ملعي فالخ ريخب زاج « بوث
 ءاضقلا ىلع ةراجإلا -

 مم
 دجسملا ءانبل ةراجإلا -

 ش م

 تاذألا ىلع ةراجإلا -

(50) ّْ 
 نحصأْلا ةباتك ىلع ةراجإلا -

 1 (ملكك)

 ةباتكلا ميلعت ىلع ةراجإلا + 4

 . [44/؛ح] . عامجإلاب زئاج , ظحلاو ؛ ءاجهلا ىلع مّلعم راجئتسا

 نآرقلا ميلعتل راجئتسالا -

 1 م54

 | جحلل راجعتسالا -
 (واه)

 عضرْلا راجتسا -
 (5؟ه)

 اهوحنو « ةاوادمْلل راجئتسالا - ؟ةهه

 : فالخ الب زثاج اهوحنو « ةحارجلاو « ةاوادّناو« ناتخلا ىلع راجعتسالا
 ا : .[441/6ي] . ملعي

 هوحنو بيبَّطلا ةيلوؤسم -
 )14514( ٠
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 يعارزلا لمعلل راجئتسالا - 9465

 موقي نم لجرلا راجئتسا زاوج ىلع مهنيب فالخ ال ًاعيمج ءاملعلا عمجأ

 اهحلاصمو . اهثرحو « ءاضيبلا هضرأ ةعارزو « هرمث حلاصمب مايقلاو « هلخخن يقسب

 نم جرخيام ريغ ء«رامثشلاو ضورغلاو ةضفلاو « بهذلا نم ةمولعم ةرجأب

 ةدم ىلإ راجئتسالا ناك اذإ « ريجألا اهب مايقلا ىلع رجأتسملا ضرألاو « لخنلا

 . [09١١//١خ] . ةمولعم ةياغو ةمولعم

 داصخلا راجئتسا - 1461

 . [[41/5ي] . ملعلا لهأ نيب فاللي زئاج عرزلا داصحل لجر راجئتسا
 ناّزولاو , لاّيكلا راجثتسا -

 لوق يف زئاج . ةمولعم ةدم يف وأ : مولعم لمعل نازولاو . لاّيكلا راجتتسا
 .هيف ملعي فلاخم الب: يأرلا باحصأو « دمحأو ىعفاشلاو ؛ يروثلاو « كلام .

 .[مدك/هيإ

 يعارلا راجثتسا - 4

 . [445/5ي] . فالخ الب زئاج يعاّرلا راجئتسا

 حالسلا نيسحتل راجتتسالا-

 . [31 نيدهاجملا حالس ءالجلا ةراجإإلا زاوج ىلع ثوعمجم مه

 ربقلا رفحل راجئتسالا -

 ةقلللا

 فينكلا سنك ةرجأ - 65

 نباو ءرمع نبا لوق وهو « ثيبخ بسك فنكلا سنك ىلع ةرجألا

 . [1؟14رم] . فلاخم ةباحصلا نم امهل فرعي الو « سابع

 لقنلا دقع ةغيص -

 ةرجأب . . اذك ناكم ىلإ ةعاضبلا هذه يل لمحتل كترجأتسا : لاق نم
 . [118/5ي] . فالخ ريغب ةحيحص ةراجإلاف « اهامس
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 لقنلا دقع يف لوقنملا ديدحت - 945

 اهنم صقنو « نّيعُم رادقمب ةردقُم ةعاضب لمحتل« ًالثم ًالبإ رجأتسا نم
 ولو صقنلا رادقم لداعت ةعاضب ليمحتب لقانلا فلكي نأ هلف . قيرطلا ىف

 .[؛؟/ؤ؛ح 4751/هي] . هيف فالخال اذهو ؛ كلذب طرش امهنيب م ,

 هصاصتخا ريغل ريجألا راجئتسا - 4

 : « هريصقتو رعشلا قلحو , دصفلاك . ةماجحلا ريغل ماجحلا راجئتسا نإ
 . [447/5ي] . فالخ ريغب زئاج هيلإ ةجاحللو . دسجلا نم ءيش عطقو « ناتخلاو

 0 هل ةرجأ ال يذلا لمعلا - 6
 ش ؛ قبلا دبعلا در ريغ ءرجأ الب المع هريغل لمع وأ« ًاعئاص ًأئيش در نم

 "فلا ملعي فالخ الب ًاضوع قحتسي قحتسي ال هنإف

 لمعلا ئراط نع.لمعلا بر ةيلوؤسم - 5

 : ءرفبلا مهب تفسخناف « اهورفحف ؛أرثب هل اورفحيل لاجر ة ةعبرأ رجاتسا نم
 ِْ « ةيدلا عبر تيملا نع حرطو « ةيدلا عابرأ ةثالث ة ةثالثلا نمض , مهدحأ تامف

 1 ايلا ةباحصلا نم فلاخم كلذ يف هل فرعيالو , يلع لوق وهو

 ها : ريجألا ةيلوؤسم - 17

 ادع ام هنم دعت الب هدنع كله اذإ هيلع رجؤتسا ام نماضب سيل ريجألا
 ' . فالخ هيفف ؛ ناحطلاو , ماعطلا لقان

 هيف ملعيال اذهو « دعت الب ةيشاملا نم فلتام نمضيال يعارلا نإف ؛ هيلعو
 ٠ . [440/هي 779/75ب]. يعارلا نمض هنإف يبعشلا نع الإ ء فالخ

 عناصلا ةيوؤسم - 8

 890/5 . هضبق اذإ هعنص داريام نمضي عنانصلا نأ يف فالخ ال
 : . [/ه/اج 756١م

 عناصلا ةيلوؤسم نع ضيوعتلا -- 8
 هتميق فصن نود صقنلا ناكو« عناصلا ةعنصب :ءيشلا دسف اذإ

 1 : شرلا عئاصلا ىلع بجاولاف

 هس مق[



 . قافتالا اذه ىلعو , هتميق بجاولاف « هل ةميقال ءيشلا حبصأ نإو
 . |ةا/مح]

 ريجألا ةداهش -

(014) 

)500 

 ةروع

 لجرلا ةروع دو دح -

 . عامجإلاب ةروع «ربدلاو « لبقلا نإ

 ىلإ رظنلا زاج كلذلو . "عامجإلاب ةروعب اتسيلف . هقاسو ؛ لجرلا ةرس امأ
 . عامجإلا هيلعو « ةنتف ال ثيح قاسلا

 نب تباثو « سنأو « قيدصلا ركب يبأ لوق وهو « ةروعب تسيلف « دخلا امأ
 . ةباحصلا نم فلاخم كلذ يف مهل فرعيالو ء سيق

 ؟4ام ؟ه3م ؟ةرسم] . ًاعامجإ ةروعب سيل ةرسلا قوف امو
 55 514/1؟ن (ىسيحي مامإلا نع) 7/5/4 777/1 4هه/١1ف 48/5١ش

 . [(ىيحي مامإلا نع)
 ةأرملا ةروع دح - 91

 . "ةروع . اهيّفكو . اههجو اشاحو « اهمسجو « ةرحلا رعش نأ ىلع اوقفتا
 ةجوزم . لجرلا نم ام الإ ةروع اهنم سيل هنأ ىلع اوعمجأ دقف ء ةمآلا امأ

 يتلا ةجوزملا ةمألا نأ يرصبلا نسحلا نع ةياور الإ « ةجوزم ريغ مأ ء تناك |

 41144 - ؟ا9/482 ؟9ام ؟9م]. قرف الو « ةرحلاك . هلزنم جوزلا اهنكسأ
 . [(ىيحي مامإلا نع) ؟0/ه/4ح (هريغو « دماح يبأ نع) 17/ع

014 

 . |(يدهملا نع) 55/9ن اه /عح] . رظن ةروع تسيل لجرلا ةرس نأ ىلع عامجإلا ىوعد يف '''
 . ملسم ريغ اهتروع نم ناصوصخم : اهيفكو ء اههجو نآ ىلع عامجإلا نإو . ةروع ةأرملا عيمج '"

 . .[؟اة/ئجإ

 -مه48-



 ْ نيفكلاو . هجولا باجبح ضرُق نم ىلع + 4117
 - ماسن هب ثصتخا ام نيفكلاو : هجولا يف باجحلا ّضرَف ْنَأ يف فالخ ال

 راهظإ الو ؛ اهريغ الو « ةداهش يف كلذ فشك نهلزوجي الف« ا يبنلا
 عالك - .4اله/4شإ." !ةرورض هيلإ تعدام الإ تارتتسم نك نإو « نهصوخش

 ١ .[470/8لف (ضايع نع)
 ْ ١ ةأزملا هجو رس - 177

 ' اميسال ةوجولا تارفاسس نجرخي نأ ءاسنلا عنم ىلع نيملسملا قافتا نإ
 . [(نالسر نبا نع) ا "”قاسفلا ةرثك دنع

 ةالصلا يف اههجو ةأرملا فشك -

 : (مه)

 جحلا يف اههجو ةأرملا فشك -

(45) 

 ةداهشلا دنع ةأرملا هجو فشك -

 ْش 6١"(

 لفطلل ةأرملا روهظ - 5
 . [[81/4ح] . عامجإلاب لفطلا ىلع رهظت نأ ةأرملل

 ةروعلا رتس - فاين

 . عامجإلاب ةأرملاو ء. لجزلا ىلع بجاو نويغلا نع ةروعلا رتس نإ
 . اله ا /١ب لير اد

 ةالصلا يف ةروعلا رتس

(7144) 

 « يفطيو  نججحي 4 يبنلا دعب نك دقو . نهيلع كلذ ضرف:نم هاعذاام ىلع ليلد هركذ اه سيل
 . صاخشالا ال ٍنادبالا تارتتسم نهو , ثيدبلا نهتم نوعمسي مهدعب نمو ؛ ةباحصلا ناكو
 147١| لحفإ

 00-55 ءاملعلا لوق وهو ؛ رصبل صضغ لاجرلا ىلعو ؛ اهتيرط ين اههجو رتس اهمزليال ا"
 . [(ضايع نع)
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 هلسغ نيح تيما ةروع رتس -
 ما

 . عامجإلاب بجاوب سيلو . حابم مسجلا ةاوادمل « اهيلإ رظنلاو « ةروعلا فشك

 الو , ةرورضلل ةاوادملا يف هرظن مرحيام ىلإ رظني نأ بيبطلل نإف « هيلعو

 . [70/8/4ح (ضايع نع) ١٠/181ف] . عامجإلا هيلعو « هادعتي .
 رذعل يراعلا ةالص - '

 (7هذ١)

 « نيجوزلا نم الإ « قافتالاب مارح ناك عضوم يأب ريغلا ةروع سمل
 .٠ هتمأو ديسلاو

 ةمألا عامجإب حابمف . اهجرف ةأرملا سمو « هلامشب هَرَكَذ لجرلا سم امأ
 . 1١1١| هقك ؟ا8/4ف 777م ؛4 ١ ه/7؟ش] . اهلك

 ةروعب سيل اميف مرحملا سمل -

 (1هم)

 ةروعلا ىلإ رظنلا -

 الإ ءةّمألاو ء ةجوُرلاو ؛ ةميرحلا ريغ نع رصبلا ضغ بوجو ىلع اوقفتا
 . اهرظني نأ هل لح اهحاكن دارأ نم

 2 لجرلاو ةأرملا ة ةهروع ىلإ ةأرملاو « لجرلاو « أر ةروعىلإ لجرلا رظن نإو

 ًاتيم وأ . ناك ًايح « عامجإلاب مارح

 هيلإرظني عضوم يف هجرف فشك دحأل حبال هنأ ىلع اوعمجأ دفو

 . جوزلل الإ هيلإ رظنلا لحي هل هنأو هتمأو هتأزما « هتليلح الإ . يمدآ

 ءاهنم ةظّلغملا ةروعلا ىلإ رظنلا مدرك عامجإلا نإف , مرحا ةأرملا امأ

 . طقف اهرهظو , اهنطبو

 -مل4مه



 ؛ هني ةأرنما رعش ىلإ ظن نإ لجرلا ىلع سأب ال هنأ يف فالخ ملعي الو
 : . هتأرما مأ رعشو

 نيب فالنتخا الب اهردص ىلإ رظني نأ زئاجف , ةمأ يرتشي نأ دارأ نمو
 باكل ل كوقخال - ١ م١818 ط١6/8 5312 1١-1144 هالرم] . ءاملعلا
 . [(يدهملا نع) 7/5١١ن 7/6/4 (يوونلا نع) 57/8/4ف 07/5٠4ش

 ٠ ةروربضل ةروع ىلإ رظنلا -
 (؟ ووك

 ةروعلا ىلإ رظانلا نيع علق - فلك

 سقف إف « هنيع اقفال رخآلا ةروع ىلإ رظنلا دصق نم نأ ىلع عامجالا
 . [(ضعبلا نع) 77/7ن (ضعبلا نع) ١7/1١3؟ف] ٠ "اهنامض طقسيال

 رخآلا ردص ىلإ لجرلا رظن -

 . [11/2ش] . فالخ الب زئاج لجرلا ردص ىلإ لجرلا رظن نإ

 ْ يبنجألا هجنو ىلإ ةأرملا رظن - ١

 ' مارح ةنتفلا ةيشخ دنعو « يبنجألا لجرلا هجو ىلإ ةوهشب ةأرملا رظن نإ
 ش . [(يوونلا نع) ؟05/9نف 198/4 ش] . ""قافتا
 ةبوطخملا رظنلا -

 (:١؟4)

 ٠ لوع
 هرثأو . لوعلا ىنعم -

 9 ٠

 . |7987 ؟3/97١ف] . عامجإلا توبث يف يبطرقلا عزان دف
 , [703/؟فإ اضيأ مرحم هنآ حصآلاف ؛ ةرهش ريغب امآ ''
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 ببصع

 بيعلا اهيف رثؤي يتلا دوقعلا - 7

 يه ٠ ٍهمكح اهيف بجويو . بيعلا اهيف رثؤي يتلا دوقعلا نأ يف فالخ ال

 « ةضواعُلا اهنم دصقيال يتلا امأ . . . عيبلاك « ةضواعُلا اهنم دصقي يتلا دوقعلا

 ل7 اب اهيف بيعلل ريثأت الف  ةّقدّصلاو ؛ باوثلا ريغل ةبهلاك

 ةيكلملا لقن يف بيعلا رثأ - 48

 . [117/48ي] . فالخ الب نيعلا يف كلملا لقن عنمبال بيعلا نإ

 عيبلا يف بيعلا -
 (ك18م)

 روجأملا يف بيعلا -

 م(

 بوضفملا بيع نامض -
(808090) 
 حاكنلاب بيعلا رثأ -

(4509) 

 بيعملا رهملا در -
 ملل

 م

 نيملسملا دايغأ ديدحت - 5

 « لاوش نم موي لوأ وهو « ناضمر نم رطفلا ديع : امه ناديع نيملسملل
 الإ امهريغ ديع نيملسملل سيلو . ةجحل ا يذ نم رشاعلا وهو « ىحضألا مويو

 لمهأ نيب هيف فالخأل اذهو . ىحضألا موي دعب مايأ ةئالثو« ةغمجلا موي

 : هم 2 ه4؟6] . مالسإلا

 - م4090



 ٠ رطفلا ديع ديدحت -
 م4

 ىحضألا ديع ديدحت - 6

 رشعغ خالسنا لعب نوكي 2« تقوب تقؤم ىحضألا نأ ىلع ءاملعلا عمجأ
 . ةجحلا يذ

 يبأو ١ سابع نباو « يلعو ءرمع لوق وهو « هدعب نامويو « رحنلا موي : وهو
 1 ذل 02فلاخم ةباحصلا نم مهل فرعيالو ا نباو « ةريره

 1 . [:04 ١ 407/9ي.(ضعبلا نع )4

 , قيرشتلا مايأ يه ام -

 ا متصل
 ديعلا ةليل ءايحإ - 7

 . [78/6١ش] . ةدابعلاب ديعلا ةليل ءايحإ بابحتسا ىلع اوقفتا

 ديعلا لسُع -

 هيما

 ديعلا ةالص -

 نيديعلا ةالص:ر

 ديعلا موي لكألا - 41

 «ىلصلا ىلإ ودغلا لبق رظفلا ديع يف رطفي نأ ُبحَمسُي هنأ ىلع اوعمجأ
 لل «ي ١/714ب] . ةالصلا يف فارصنالا دعب الإ ئحضألا موي رطفيال نأو
 . [(ةمادق نبا نع) ”58/5ف

 نيب معو ؛ ءاطع قلاخ داق «اءامجإ اذ ناك نإ هدحو سنآ نع الإ هلك اذه نم ءيش حصي ال 0
 نمحرلا: دبع نب ةملس وبآو  (قيرشتلا مايأ وه) يرهزلاو , (مايآ عبرا وهن اولاق) نسحلاو « زيزعلا دبع
 .ءالزع هنع جوصخي عامجإ لكل فآو . عامجإلا (مرحما رهش لاله ىتحا هلآب الاق) راسي نب ناميلسو
 . [477م] . لوقلا اذه فال :ىلع لديام سابع نبا نع انيور دقف
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 نيديعلا يموي موص - ؟ةهه

 ال ءرحنلا موي الو ءرطفلا موي موص زوجي آل هنأ ىلع عامجإلا دقعنا
 5 5 2-0 م

 . لاوحألا نم لاح يأب « ةرافك الو , ارذن الو , ءاضق الو « اعوطت

 . امهلبق ماص ولو « نيمويلا نيذه موص ميرحت ىلع دقعنم عامجإلا نإو

 الإ ةّفاك ءاملعلا دنع هيلع ءيشالو , هرذن ذقعني مل امهموص رذن نمو

 عم هأزجأ امهماص نإف « امهريغ موي موص همزليو « هرذن دقعني : لاقق « ةفينح ابأ

 . مارح هنأ

 موص هل زوجي ال «ديعلا موي قفاوف « ًالشم نينثالا موي موص رذن نمو
 ؟99/1س ١18.1١ال/8ش ١4هرم 488: 451/5ع]. عامجإلاب ديعلا موي

 ١ ١19514 15117 - ش1 1/١ 4/1/١ ا ه/8ه 11 ه/#"تءا

 نع) 95:150/4١1١١5020/1ف1518/5ي لؤ7؟؟6ه - )اله. -١اله ١

 . [(يوونلاو « يربطلا نع) 551 ١ 560/4ن (يربطلا

 قيرشتلا مايأ موص -

(5551) 

 ديعلا يف لمعلا - 8

 ءيسش يف , عيبلا الو« لمعلا مرحيال هنأ يف مالسإلا لهأ نيب فالخ ال
 . انتل دايعألا مايأ نم

 ديعلا يف ريبكتلا -

 ةنيعلا

 مس
 -مم48-





 نيسغلا





 ردغ

 ردغلا مكح - 44٠

 7917/7 ش[ هيلع عمجم اذهو . مارح هريغو « ملسملا قح يف ردغلا

 . [(رجح نبا نع) ؟9/4ن 4/5١7ف ١94

3 : 

 عيبلا يف ررغلا -
 (ةهككز

 ةرغ

 ةيد:ر

 لسع

 ةضاحتسا « ضيح « ةبانج :ر

 ةيعرش ةراهط لسا -
 (؟//4

 لسفلا مكح - 1١
 . [١/47ب] . لسغلا بوجو يف فالخ ال

 ةالصلاب لسغلا قيلعت -

 .هذحو هب يدؤت ال ذإ  ةالصلاب لسغلا قيلعت مزليال هنأ ىلع قافتالا

 . ١ ١[: ةلاحإ

 لسغلاب فّلُكملا نم - 141

 . [١/47بإ] . ةالصلا هتمزل نم لك ىلع لسغلا بوجو يف فالخ ال

 ممم"
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 لسفلا بجوي نما جورخ - 6

 ؛ مون وأ: ٍ,ةظقي يف « ةأرملاو . لجرلا نم ة ةوهشب قفادلا نَا جورخ نإ

 نم ًاللسُغ ةأرملا ىلع ىرسي ال يعخنلا ناكو . نيملسملا عامجإب لسغلا بجوي

 . ةنع حصيأال اذه نأ نَظِيو مالتحالا

 لف « اللب دجي ملف , ظيقتسا مث , لزنأ دق هنأو « عماجي هنأ مئانلا ىأر نإو

 . نيملسملا عامجإب هيلع لسغ

 . هيلع عمتجم اذهو . هيلع لسغ الف « لزني الو , عماجي هنأ ىأر نإف

 الب للسغلا هيلع  ًامالتحا رسكذي مسلو ينم ىأرف «همون نم هنا نأو
 0 4ا1 ٠ ملعي فالح

 جرخي ملف «هرَكَذ كسمأف , هلوزنو « ينك لاقتنباب سَحأف , ةأرما لبق نإو

 ءاملعلا دنع هيلع لسغ الف « كلذ دعب هجورخ ملع الو . ءيش لاخلا يف هنم

 ا : . لسغلا بجي : هنع نيتياورلا رهشأ يف لاق هنإف  دمحأ الإ «ةفاك

 ؟اامإا هيلع ىق قفتم اذهو . لسغلا همزلي مل ينملا هنم جرخ له كش نإو

 نكتفي كلا د ضل يش لا ا ل فا 02

 (يربسطلاو هرذتملا نبا نع) 14463110/7::15812ع -١1/954

 (يذمرتلاو ءرذنملا نبا نع) 185/1 "؟ارم ٠ ا

 نع) 77127777194/1ن 99/١ ج (لاطب نبا نع) 709/1ف غهلاب

 . |(يوونلا « لاطب نباو « نالسر نباو: يذمرتلا
 'لسغلا جوي جالبإلا 0

 "ينم لازنإ هعم نكي مل نإو « اهرب وأ « ةأرملا جرف يف لجرلا ركذ جالي
 فالخ هيف نأك دقو . نوملسملا عمجأ هيلو للا ولع لغلا بجوي

 مث 3 لازنإلاب الإ لسغلا بوجو مهدعب لوقي مهدعب نمو« ةباحصلا ضعبل

 ١ . هقالخب ةربعالو ؛ دواد الإ هيف فلاخي ملو ؛ ركذام ىلع عامجإلا دقعنا

 نينب .عفترا فالخلا نآ راصقلا نبا ىعدا نكل « مهنم ةعامج نع تبث ةباحصلا نيب روهشم فالخلا ©
 هب لاقو « منهضعب ىمسف ؛ ةعامج ةباحصلا نم هنإ : يباطخلا لاق دقف .اضيآ ضرتعم وهو « نيعباتلا

 ءالؤه لبكو « ةورع نب ماشهو ؛ نمحرلا دبع نب ةملسس يبأ نع:كلذ تبث دقف ءاضيآ نيعباتلا نم
 - [517/9ف] . لازتإلاب الإ بجيال لسغلا نآب نولوقي

 -مهه4 -



 « ءامذجلاو , ءايمعلاو : حبقلا يف ةيهانتملا ءاهوشلا زوجعلا َءطو نإو
 . قافتالاب لسغلا بجوي فارطألا ةعطقملاو « ءاصربلاو

 باجيإ ىلاع عامجإلا دقعنا امنإو . قافتالاب طرتشُيال رّكذلا بّيغت ّنإو
 . . . ناتخلا ةزواجمب كلذو , جرفلا يف ةفشحلا تباغ ىتم لسغلا

 ءركّذلا لخدم يف هلخدي ملو  اهناتخخ عضوم ىلع هناتخ عضوم عضو ولو
 . ةمألا عامجإب لسغلا بجي مل

 ًاهجو الإ « قافتالاب امهيلع ءيش الف « جرفلا يف ةَفشَحلا ضعب بيغ ولو
 ء طلغ اذهو « اهعيمج مكح ضعبلا مكح نأ نم ةيعفاشلا ضعب هركذ ًاذاش

 . كورتم « ركنم

 الف « لزني ملو . اهيتيلأ نيبو . اهطبإو . اهنذأو « ةأرملا مف يف هركذ جل وأ ولو
 ول كد فا/اط 5ك - 415041١ *ه7/75ش[ عامجإلاب هيف لسغ

 نبا نع) 140/0146:144:145014/1عارمالك - لكل - 1ك

 نبا نع) 77١ ١770/1١ن ؟١/49ج (يبرعلا نبا نع ) 60714/1١5ف (ريرج

 . |[(يوونلاو , يبرعلا نباو « سانلا ديس نباو « ربلا دبع

 ةذل ريغب جاليإلا-

 ناتخلا زواج اذإ « ةمئانلاو . ةهركتسملا ىلع لسغلا بوجو ىلع عامجإلا
 . [؟551/ك] . ةذل عقت مل نإو , ناتخلا

 ةملسملا ريغب جاليإلا - 7

 نسم هيلع وه امك الإ « ةيباتكلا جوز ملسملا ىلع لسغ ال هنأ ىلع اوعمجأ
 . ]71١2[ . ةملسملا

 لسغلا بجوت ىنزلا نم ةبانجلا -

 ءطو نم هبوجوك , بجاو ىنزلا نم ةبانحلا يف لسغلا نأ ىلع اوقفتا
 . [؟ارم] . لالجلا

 - ملهم



 لسفلا ؛ بجوي وي ضيحلا - فلم

 0 5 نقيتملا عامجإلاب مدلا عاطقنا دنع لسغلا بجوي ضيا نإ

 ءةرذنملا نبا نع)إ /71 ع7 ه8 /«ش ١914/١ ي ؛تل١ب 517

 . [١/١١٠ج (امهريغو « يربطلاو

 ةضاحتسملا لسُع -

)11) 

 ضيحلا نم لسغلاب ةأرملا مازلإ -
 هبل لخيل « ضيحلا نم لسغلا ىلع هتجوز رابجإ جوزلل نأ ىلع عامجإلا

 . [77/8ح | . ءطولا

 لسغلا بجوي سافتلا -

 «188م] . نقيتملا عامجإلاب مدلا عاطقنا دنع لسغلا بجوي سافّنلا نإ
 «رذنملا نبا نع) ١1١ /5ع ؟ه8/1ش ١91/1١1ي الام

 1 >١١1/1١[. (امهريغو . يربطلاو

 'لسغلا بجوي الام - 0

 ١ وأ“ يسنأ نم ءٌربدوأ « جرف يف جاليإلاو « ءانمإلا ادعام نأ ىلع اوقفتا

 جرف ينف ينملا لوخدو . مامحلا لوخدو« دادحتسالاو « طبإلا سمو « ةيمهب

 00 ةضاحتسالاو « ضيحلاو , ءاذمإلاو « هعوقو دعب اهجرف نم هجورخ وأ « ةأرملا
 ٍْ ولام هماهت لبق لسغلا فيعاضت يف تَدَحلاو «:ةردُكلاو « ةرفصلاو ؛ هلك مدلاو
 «تليلا لسغو , مالسإلاو « ةماجحلاو  طقف طقف ءوضولا نضقنل لسغ ريغ يف ناك

 ' .|؟ارمإ ًالسُغ بجوي ال“ ةعمجلا مويو « م مارحإلاو « هتاراومو

 يذلا نم لسغلا 0

 عامجإلاب لسغلا باجويال يذلا جورخ نإ
 .[167/؟ع(رجح نبا نع) ه؟/١1ن.

 ؟44/5؟ش ١/07ف |."

 : (*007) . لسغلا يذملا يف نأ ديفيام مزح.نبا لقن

 -امهعد



 يدولا نم لسغلا 4

 . [157/1ع] . ءاملعلا عمجأ هيلعو « لسغلا بجوي ال يدولا جورخ نإ

 ءامغإلا نم لسغلا 6٠م

 بجي الء مالتحا ريغ نم قافأ اذإ هيلع ىمخُلا نأ ىلع اوعمجأ
 نباو ءرذنملا نبا نع) 74/1ع (رذنملا نبا نع) ١/195ي] . لسغلا هيلع

 . [(امهريغو « غابصلا
 نونجلا نم لسغلا -

 فالخ الب لسغلا هيلع بجي ال . مالتحا ريغ نم قافأ اذإ نونجما نإ
 .[١/195ي]. ملعي

 يصاعملا نم لسغلا - 7

 . [417١1م] . يصاعملا نم ءيش يف لسغال هنأ ىلع عامجإلا

 ريرحلا سم نم لسفلا - 4

 . [(ينزملا نع) 47/0١ع] . ريرحلا سم نم لسغ ال هنأ ىلع اوعمجأ
 ةتيملا سم نم لسغلا -89

 . |(ينزملا نع) 47١/ع] . ةتيملا سم نم لسغال هنأ ىلع اوعمجأ

 ةعمجلا لسغ - ٠

 ضرفب سيل ةعمجلا لسغ نأ ىلع ًاثيدحو . ًايدق نيملسملا ءاملع عمجأ
 « هدعي ءافلخلاو . هلي لوسرلا اهب لمع دق« ةدكؤم ةنس وه افإو ء '"'بجاو

 . اهيلإ اوبدنو « اهوبحتساو « نوملسملاو
 نأل ء عامجإلاب هتالص تحص لستغي ملو ء ىلص نم نإف « هيلعو

 . عامجإلاب اهتحصل ًاطرش سيل لسغلا
 . عامجإلاب هلسغ لطبي مل ء ثدحأ مث « لستغا نإو

 . هطاقسإ مهنم دحآ نع حصي هنآ ملعيامو . ةعمجلا موي لسغلا صضرف بوجو ىلع ةباحصلا عامجإ ''
 ا( [لالمإ

 - مهاد



 ! - ه587ك] . عامجإلاب ةعمجلل لستغي مل ةالصلا ددعب لستغا نطو
 ' دبع نبا:نع) 787/5ي 01١9/1 1١١ ح 1١١8/1 هالام- هالا75 - 4

 : « يباطخلاو ءربلا دبع نبا نع) 1882: 1585/1ف 411/4ع 189/١ ب (ربلا

 . ٠ [(امهريغو «ربلا دبع نباو , يباطخلا نع) 759 2771/1 (امهريغو

 عم ةبانجللو  ةعمجلل لسغلا -

 ش مما

 : ديعلا لسغ -05

 لكل ةنلس قافتالاب وهو . نيديغعلا لسغ ناسحتسا ىلع ءاملعلا عمجأ
 -14512[1 770/5ع١/9١7ب] . نايبصلاو ؛ ءاسنلاو « لاجرلا ءاوس دحأ

 مالسإلا دنع لسغلا - 0

 هيانث لسغيو « لستغي نأ ملسأ نمل بحتسي هنأ ملعلا لهأ دنع لمعلا

 كس دعي ل إف + هيلع يانج الو «والسإلا ىلإ اوم رفك نمو
 .[١1كماح كه/1ت] عامجإلاب

 لسغلا تابجوم ددعت.-

 ١ وحن وأ , تبنجأ ضئاحك « نالسغ هيلع عمتجا نم نأ ىلع اوقفتا - ١

 . "امهيلعام ايدأ دقف « نيلسغ تلستغا ؤأ ء لستغاف « كلذ

 ام عسملا ناك وسو« دحاو لس دك تارم بنجأ مو 0

 . [(مزح نبا نع) ١003/1ع 5: « ؟رم] . عامجإلا هيلعو « ىنز
 هيف لستغي يذلا ءاملا ةفص -

 | هايم:

 يف ةينلا كارتسشا هرضي الو ٠ عامجإلاب هازجأ « امهاونو ء ادحاو السغ « ةبانجلاو « ةعمجلل لستغا نم '''
 لافنلاو ؛ ضرفلا هيف كرتشا اذإ لسغلا داسفب نيرخآتملا ضغبو ءرهاظلا لهأ نم موق لاقو . كلذ
 : . 138/19 ي الاله - الكم - الا ١ك] . هل هجوال ذاش اذهو

 سم مخه



 لسغلل ةمزاللا ءاملا ةيمك - 4

 اذإ لب « نيعُمر دق هيف طرتشيال لسغلا ءام نأ ىلع ةمألا تعمجأ

 . ناك ردق يأب هافك ءاضعألا بعوتسا

 7 تعز ملعي فالح الب ئزجي ءاملا نم عاصلا إو

 . [١/8١1ي ”55/7؟ش (يربطلا نع)

 لسغلا ءام يف فارسإلا - "م6

 ناك ولو « لسغلل ءاملا يبف فارسإلا نع يهنلا ىلع ءاملعلا عمجأ

 ١/5017/52504ع ؟١/860ن]. قافتالاب هوركم هنأو . رهن ئىطاش ىلع

 . [(يراخبلا نع)

 ءاملا ريغ تاعئاملاب لسغلا -

 (هابال)

 لسغلا بجوت تقو -5

 دنع بجي امنإو ؛روفلا ىلع سيل ةبانجلا لسغ نأ ىلع نيملسملا عامجإ نإ
 . [(يوونلا نع) ؟١5/1١ن (ينيوجلا نع) ١/507ع 7/١76؟شإ . ةالصلل مايقلا

 لسغلا ةفص - 0

 لخادو . ندبلا نوُضْعو « سأرلاو « هلك دلجلا ساسُمإ نأ ىلع اوقفتا

 لسغلا يف ة ءرهاظلا مكح هل امو « نيَيْلأْلا نيب امو « ني نيطبإلاو نينذألاو « ةّرسسلا

 . ضرف ءاملاب

 ءاملا بص مث . ًاضوتف  لسغلا بجوي رمأل لستغا نم نأ ىلع اوقفتاو

 كتي ملو « هرخخآ نع هلوأ كلذ لك كلو « هرعش لوصأو . هدسج عيمج ىلع

 مامت لبق ءوضولا ضقني ًاًئيش ثدحي ملو . اهقوف امف « ةرعش ناكم كلذ لك نم

 . هأزجأ دقف « هيلع بجوأ ال لسغلا ىونو , هلسغ عيمج

 55482 ١/9١١ت ١ةرم] . هيلع قفتم اذهو . لجرلاك . لستغت ةأرملا نإو

 .[41/1ب كاد كاع

 - ممله



 لسغلا رخآ ىلإ ةينلا باحصتسا -
 هايل هبابحتسا ىلع قفتم لسغلا رخآ:ئلإ ةينلا باحصتسا :نإ

 لسغلا يف مالا - ٠ حل

 ئلع قفتم 3 رسيألا مث 2 نمألا ُهَقش هقش لسغيف ؛ لسغلا ىف 3 نمايملاب ةءادبلا

 . [548/3ن 1/7١7ع] . .هبابحتسا
 1 ءاملاب ندبلا ميمعت ةيفيك - ايل

 « لسغلا ىونو , بازيم تحت فقو وأ . ءام يف عقوف « لسغ هيلع ناك نم

 . عامجإلاب هلسغ حص

 عفترتال هنأ ىلع ء ءاملعلا عمجأ دقف « كلذ رركو « ءاملاب هندب حسم نإامأ '
 . [4750795/1ع] . ءاضعألا ىلع ءاملا يرج طرتشي لب « هتبانج

 دكارلا ءاملا يف سامغنالا هرهظي يذلا ثدحلا - ١
 .هأزجأ 6 لسغلا ىونو « دكار ءام يف سمغناو ؛ بجأو لسغ هيلع ناك نم

 « تييملا لسسغ نم لسغلا ن نمو « ةعمجلا لسغ نمو ؛:سافنلا نمو ء« ضيحلا نم

 0 1 ٠ ةبانجلل هزجي ملو

 «لاغألا هذه نم ًالسغ دكارلا اما يف هسامخناب ىونوابثج ناك نإف

 « لاسغألا رئاسل الو . ةبانجلل ًالصأ هزجي مْنَل « هاون وأ « ةبانحجلا لسغوني ملو

 ٍريدغ مأ ءرثب يف ناكأ ءاونس ءرّثك وأ لق ؛ هبسحب رهاط كلذ لك يف ء ءاملاو

 ةباحصلا نم امهل ملعي الو «رباجو , ةريره يبأ لوق وه هلك اذهو ؛ دكار
 ! 0 .[194م]. فلاخم

 لسغلا يف فخلا ىلع حسمي ال -
 . ' (مالار)

 لسغلا يف كلأدلا - 1" ٠
 "”بجاوب سيل نس لسغلا يف ذ ءاضعألا كلذ

 امو . دق هل هيف كلتا للا ل ىلع علا عسا لاق نآب اضرف كلدتلا ىآر نم جتحا ؟"
 الخلا كلذب لوقلا يف ةباحصلا نم فلس مهل ملعي

 - مكروب



 ءام يف سمفنا وأ « هيديب هسمي ملو ء هب لصوف « هيلع ءاملا ضافأ ولف

 هأزجأ « هرشبو « هرعش لصوف « ًايوان « رطملا تحت وأ « بازيم تحت فقو وأ « ريثك
 ةحص يف هاطرش امهنإف « ينزملاو .ًاكلام الإ « ةفاك ءاملعلا لوق يف هلسغ

 .[41١م 3١ 1:/؟ع] . لسغلا

 لسغلا يف قاشنتسالاو . ةضمضملا -

 ٠ لسسغلا يف ناعورشم قاشنتسالاو « ةضمضملا نأ ىلع عامجإلا

 .[١٠هردح]
 ءاملاب رعشلا ليلخت - 64

 . ظفحي فال الب عورشم لسغلا يف ءاملاب رعشلا ليلخت نإ

 ءاملا نيب لوحي ءيشب ًأدّبَلم رعشلا ناك اذإ الإ . قافتالاب بجاو ريغ وهو

 . هلوصأ ىلإ لوصولا نيبو
 ؟١/48ن] . فالخ الب هتحتام لسغ بجيق . ًافيثك رعّشلا ناك اذإ امأ

 . [١/187ف 437/1١

 ةأرملا رعش ضقن - ©

  اهسأر ىلع ءاملا ضيفت نأ دعب اهرعش ضقنت اهنإف « ةأرملا تلستغا اذا

 نيب فالح اللب بجاو ريغ رعشلا ضقن نأ ريغ , ملعلا لهأ دنع اهثزجي كلذو

 ٠ [١/8١1ي ١؟١/١تإ . رمع نبا نع يورام الإ , ءاملعلا

 لسغلا تارم دع 01

 هب درفناام الإ « ملعي فالخ الب بحتسم تارم ثالث لسغلا راركت

 . كورتم ذاش وهو ؛ لسغلا يف راركتلا بحتسيال : لاق هنإف « يدرواملا

 « 77/7/؟ش] . هيلع قفتم ًاثالث سأرلا ىلع ءاملا ةضافإ بابحتسا نإو

 « يوونلا نع) ؟١/44ن (يبطرقلاو . يجنسلاو « يوونلا نع) 787/1 ف 8

 ٠ [(يبطرقلاو . يجنسلاو

 -م5و-



  - 7٠لسغلا دعب باضخلا رثأ ءاقب |

 ينف هرثأ ىقبي باضخب اهدي بضخت نأ ضئاحلل نأ ئلع ءاملعلا عمجأ

 [(ريرج نبا نع) ه6 /؟ع] . هلسغ دعب اهدي .

 ' لسغلا عم ءوضولا - 4

 لع اوعمجأ امنإو . عامجإلاب طرشب سيلو . بجيال لثنغلا عم ءوضولا.نإ
 . لسغلا لبق ءوضولا بابحتسا

 ئتأت ةبانجلا ةرامهط ةّين نإو ء لسغلا تحت لمخاد ءوضولا نإو ء اذه
 نبا نع) ١/1807ف]. ”ءاملعلا نيب فالح الب رغصألا ثدحلا ةراهط ىلع
 (ربلا دبع نبا نع) 7/1١7ي 45/313ب 559494 - 4و2 ١/119ت (لاطب
 ءلاطب ن نبا نع) 747/- ١/74501745ن (ريرخ نبا نع) 2
 1 . [(يبرعلا نب

 لسغلا ءانثأ يف مالكلا - 6

 . [(ضايع نع) 007/1ع] . لسغلا يف مالكلا اوهرك ءاملعلا نإ

 ةضفلاو . بهذلا ةينآب لاستغالا -

 ل
 دحاو ءانإ نم ةأرملاو ؛ لجرلا لاستغا - ٠

 .:"نيملسملا عامجإب زئاج دحاو ءانإ نم ًاعيمج ةأرملاو « لجرلا لاستغا نإ
 : + ييطرقلاو « يواحطلا نع) ؟40/1ف 58+ ”ا//1تا" ىم/؟عتتتل؟ش]

 . [(يوونلاو « يبطرقلاو« يواحطلاو « ةيميت نبا نع) "7/10 (يوونلاو
 ةبانجلالسغ لبق لوبلا - * فل

 . [١/9١٠ج] . ًاعامجإ بودنم ةبانجلا لشغ لبق لوبلا ميدقت

 موضولا نع بوشيال لسغلا نآ ىلإ ةرتنعلا رثكأو , دوادو روث وبأ مهنم ةعامج بهذ دقف « دودرم وه"
 .[؟؟ لاذ ؟2ا//1ف] ثدحملل

 كاف تقل مق. هنع يههنلا موفو  ةرير» يبأ نع يكح دقف «رظن هيف

 -دمككلا



 ةكم لوخد دنع لسغلا -

 (مسابده)

 مارح لل لسغلا -

0 

 ةبانجلا نم مرحملا لسغ -
190) 

 تيملا لسغ

 تيم لسعر
 ملسملا ثيملا لسغ مكح - م.م

 ضرق « صاصق يف ًاملظ ًالوتقم وأ « ًاديهش نكي مل يذلا ء تيملا لسَغ
 . سانلا رئاس نع طقس هب ماق نمف . ''نيملسملا عامجإب ةيافكلا ىلع

 مكحلا كلذ يف ريغصلاو « ريبكلاو « ةأرملاو « لجرلا نأ يف فالخ الو

 ا ل هدزم ؟19/1ب 7١7152 "غرم 8١٠/ع] . ءاوس

 . [(يوونلاو ء يدهملا نع) 75/4ن 41/787 (يوونلا نع) 8

 مرح ا لسغ -
)00 

 ةكرعملا ديهش لسغ -
 (؟168م)

 ةكرعملا ريغ ديهش لسغ -
 (؟150)

 نكلو ؛ ةنس هنأ حجر يبطرقلا نإ ىتح : ةيكلاملا دنع روهشم هيف فالخلا نإف ء ديدش لوهذ وه (')
 . لمعلاو لوقلا هب دراوت دق : لاقو . كلذب لقي مل نم ىلع يبرعلا نبا در دقو . هبوجو ىلع روهمجلا

 . |(رجح نبا نع) 75/4ن 97//فإ

 دمك



 لفطلا لسغ -
 (مومكل

 ظيقللا لسغ -
 (مهألا)

 طقسلا لسغ -

 (؟وم

 ةالصلا كرات لسغ -

(5515) 

 موجرملا لسغ -
 ّْ )1١4:5(

 تيملا نم دجو ام لسع - 7

 440/؟ي]: ةباحصلا عامجإب لسغي هنإف تيملا ضعب الإ دجوي مل اذإ
-444]. 

 تيملا ءاضعأ نم لصفنا ام لسغ - ضن

 « لسغي هنإف , دوجوم وهو . هئاضعأ نم ءيش تيما نم لصفنا اذإ
 . [444/5ي]. ملعي فالخ الب هنافكأ يف هعم لعجيو

 تيملا لسغ ةفص -©

 . ةبانحجلا لسغ لسغي تيملا نأ ىلع اوعمجأ

 ماب لسفيو كلذ نم رثكأ وأ . ًاسمخ وأ « ًاثالث « ًارتو هلسغ نوكيو

 « دوجلا عضاوم ىلع هنم ءيش وأ «روفاك غضوي ةريمخألا ةرملا يفو . ردسو
 دع لمعلا اذه ىلعو دسم عيمج ىلع نكن نو نيش سأرلاو

 : ملعلا لهأ

 -مك4-



 ىلع دازيالو  "طقف ةدمحاو ةرم وه تيملا لسغ يف بجاولا نإو.. اذه
 11148943-11155 - "1 /5تا*ءاسم]. عامجإلا هيلعو « عبسلا

 . [(يدهملاو «ربلا دبع نبا نع) 71/4ن ٠١7/75 770/4ش ١/777ب

 م1

 لسغلا نيح تيملا رتس - 65

 . هرتسيام هيلعو الإ « ًاتيم لسغي نأ دحأل زوجيال هنأ اهيلع عمتجملا ةنسلا

 نم همزليام لقأو ءنسح هلك هرتسو « نسحف « صيمق يف لسغ نإف
 . هتروع رتس هل رتسلا

 هيلعو الإ تيملا جرف ىلإ لساغلا يضفيال نأ اهيلع عمتجملا ةنسلا نمو

 . [”ال8/5يا١قكك - ]١٠١951 . ةقرخ

 تيما ةروع ىلإ رظنلا -

 (؟و14)

 بجاو لسغ هيلعو « تام نم لسغ - 67

 لوق يف ًادحاو ًالسغ نالسغي امهنإف « اتام اذإ « ضئاخحلاو . بنجلا نإ
 8/١7١ع] . نيلسغ نالسغي : لاقف « يرصبلا نسحلا الإ. ةفاك ءاملعلا

 . [10/؟ح (رذنملا نبا نع)

 هاوس نم ءاملاب قحأ تيملا-

 تناكو , مهدحأ يفكيال ءامو ء تيمو « ضئاحو « بنج دجُو اذإ
 . [١/١٠١ح] . ًاقافتا ءاملاب قحأ تيملاف «أميأ ضئاخلا ْ

 تيملا لسغي نم - "هل"

 . ءاستلا نلسغي ءاسنلاو ء. لاجرلا نولسغي لاجرلا نأ ىلع اوقفتا

 .[؟؟١/١بإ

 : عامجإلا دري وهو « نسحلا بهذ هيلإو « ثالثلا باجيإ ىلإ ينزملاو ءرهاظلا لهاو , نويفوكلا بهذ 6(

 . م1, نإ

 -م56ه-



 : هتجوز لجرلا ليسغت -

 ' كلذ رهشا دقو ؛ سابع نبا لوقو يلع لعف وهو ؛ هتأرما لسغ جوزلل

 نا (رذنملا نبا نع) ؛55/7ي]. ًاعامجإ ناكف ء ربكني ملف « ةياحصلا يف

 : . [؟ا//4ن

 ا اهجوز ةأرملا ليسغت - ناسخ

 هنأ دمخأ نع يورو . تام اذإ اهجوز لسفت ذأ ةأرملل نأ ىلع اوعمجأ

 يف تام نإ اهجوز لسفتال اهنأ ىلع اوعمجأ دقق « ةتوتبما ةقلطملا امأ
 ءرذنملا نببا نع) /هعاا١٠ 1177-1١١6-40 ؟١امإ.اهتدع
 . دمحأو :رذنملا نبا نع) 476/79ي 771/1ب 777/5ش (دمحأو

 ريغصلا ةأرملا ليسغت - 7

 لف ل ام]. ريغصلا يبصلا لسغت نأ ةأرنملل نأ ىلع اوعمجأ
 : . [(رذنملا نبا نع) 458/7ي (رذنملا نبا نع)

 نيجوزلا ريغ ليسغت -
04 

 تيملا لسغ نم ءوضولا -

 (؛غ54)

 ٠ تيل مسي ىتم - كذا

 1 لإ دححأ هعم سيو « كال اذإ لجرلا نأ يف ءاملعلا نيب فالخ ال

 ا . هنمُي « ءاسن

 يلي دحأ محرلا يوذ نمالو , اهنلَسغُي ءاسن اهعم يلو ؛ ةأرملا تتام اذإو

 ديعصلا نم اهيثكو ءاههجوب حسمف م تمصن ءاهنم كلذ
 _ كلذ يف سيو:

 . "ءاملعلا نيب فالخ

 . هلسغ راي هنأ الإ« اهلسفي نأ لجرللف ء اهلسفت ةةرمإ دجوت ملو « تنام اذإ أولا نأ ىلع اوقفتا
 . مميت هريغ لاقو « يه امك نفدت يعازوآلا لاقو ؛:لئاح ءارو نم اهلسغي لب +. سملاب

 714 0/ا/ن 5317م 51/5بفإ] . مهتيالو تحت يه يتلا ةآرملا لسغ ءايلوألل زوجُبال هنآ يف فالخ الو

 - [(لاطب نبا نع)

 تمكك



 يحلاك « ةقرخب مّمِيي هنإف « .تيملا يقنيال ديلا رارمإو « ءاملا بص ناك نإو

 دوجول « « ميال: لاقف . مهضعب هيف فلاخو . عامجإلا وهو « ءاملا هيلع رّذعت

 . [4ة/1ح ]1١١772-11١/4 - 11١/6 . سمللا ميرحتو «ءاملا

 نيفكتلا دعب ريسي ءيش جورخ - 4
 الب هلسغ داعي الف« هنافكأ يف هعضو دعب ريسي ءيش تيملا نم جرخخ نإ

 . [851/؟ي] . ملعلا لهأ نيب ملعي فالخ

5 

 شغلا مكح - 6

 . [570/4ت 71؟/0ن] . هيلع عمجم شغلا ميرحت

 بصغ

 بصغلا مكح -5

 . [177/4- 98/0١ي] . بصغلا ميرحت ىلع نوملسملا عمجأ

 بصاغلا وه نم - ٠417"

 ذخأ نموه بضاغلا نأ ىلع ةماعلاو « ةصاخلا ةّجحلا عيمج عمجأ

 لاملا هذخأ ناكو« هبحاص سفن بيطالو « قحريغب دهاعُم وأ ؛ ءململألام

 ١117 /ا وق لضف أ « كلم ةسبفب اسف « سس ةوصلامللرهق

 . [(رذنملا نب

 بصاغلا ل

 44١/هت .١55 هؤرم] . هدي عطقتالو « لتقيال بصاغلا نأ ىلع اوقفتا

 . [17ا5//7باككاةحمل

 ةبوصغم ضرأب ءوضولا -

):08) 

 بوصغم بوث يف ةالصلا -

 امى

 - مكال -



 بصغلا ناكملا يف ةالصلا -
 مك

 أ بصاغلا ةجيبذ -

(1644) 
 ةبوصغم ةلآب حبذلا -

 20 دق
 ةبوصغم ضرأ يف ةاكذلا -

(16845) 

 نيعلاب بضاغلا عافتنا - 4

 : . عامجإلاب زوجيال بوصغماب بصاغلا عافتنا

  هيقببال نأو . هجارخإ هيلعف « بصاغلا هلكأف « ًاماعط بوصغملا ناك نإف

 : ءرمعو « ركب يبأ لعف وهو  هكلهتسا نإو « كلذ ىلع ردقي مادام همسج يف
 ْ اننيييلا كلذ يف مهتم مهل فلاخمال مهملعو « ةباحصلا ة ا يىلغو

 م ١6

 1 نيعلاب بضاغلا فرصت -

 كلاما راتخا اذإ بوصغملاب بصاغلا فرصت نالطب يف'فالخ ملعي ال
 : . بوصغملا ذخأو « هلاطبإ

 . هنإف ء بصغلا ةلاهج ىعّداو ؛ اهبصاغ نم ةبوصغم ةيراج ىرتشا نمف
 بضاغلا وأ: يرتشملا ةبلاطم كلامللو « اهدّيس ىلإ :ةيراخجلا در بجيو . هنم لبقي

 .[558205774/5ي] . فالخ الباهدرب

 بوضغللا َةَّلَغ نمل -
 ١ . ملعي فالخ ريغب رجشلا بحاصل رمشلاف « ًارججش بصغ نم

 ٠ عم بوضغملا نع 0 ةدّلوتملا ةّلْغلا دري نأ بصاغلا ىلع نأ يف فالخالو

 ' عم دلولاو , ناويحلا عم ناويحلا دلوك , هتروصو هتقلخ ىلع تناك اذإ بوصغملا

 -ماود



 .دلولا هيلع موقيو اهديس ىلإ درت ةمألا نأ يلع نع يور هنأ الإ« , ةبوصغلا ةمآلا

 لّطعأ ءاوس. ةلفلل نماض وهف « لصألا نود ةدلغلا بصغ دصق نو
 2 916/7ب 1769م 717/8ي] . هيف فالخال اذهو « هنم عفتنا مأ . بوصغملا
 .[١الال/ حج #15

 بوصغملا نيع در - 5667

 نم ريغتي مل« هنيعب هكلام هدجوف . هدلو ريغ نم ًائيش بصغ نم نإ

 8 ءاملعلا عامجإ هيلعو وه امك هدر بجو © هقوس تريغتالو ؛ ءيش هتافص

 اهتاذب اهدر بصغلا يف يغبنيو بصغلا يف نيعتت ريئاندلاو . مه اردلا نإو

 ١179| اح ؟كه/وع 5117/75ب هذرم 71781 4/هيإ عامجإلاب

 بوصغل ةّلغ در -

 م01(
 لغاوشلا نم ةيلاخ نيععلا در - 6*5

 بحاص بلطف . اهيف ىنب وأ ء اهيف عرز وأ « هرييغ ضرأ يف سرغ نم
 روهنملاو . ملعي فالمخ الب كلذ بصاغلا م زل ء بصاغلا هئدحأام علق ضرألا

 بحاصل نكي مسل هتعارز ناوأ تافو « هريغ صضرأ يف عرز نسم نأ كلام نع

 ضرألا ءارك عارزلا ىلع ناكو « هعرز علقي نأ ضرألا

 عرزلا نإف  عرزلا داصح دعب ةبوصغملا هضرأ ضرألا بحاص عجرتسا اذإف

 « صقنلا تامضو« ميلستلا تفو ىلإ ضرألا ةرجأ بصاغلا ىلعو « بصاغلل

 . فالخ هيف ملعيالو

 7117/7ب] . اهوحنو « ةيلحلاك , عامجإلاب لصفنيام لصق بصاغلل نإو
 . [(دشر نبا نع) 35١١570 /هن 184/4> ٠١ 701/0ي

 نيدلا ىلع بصغلا ميدقت - 4

 ةافيدهتلا بصاغلا

 -مك4-



 بوصخغملا لوقنملا كاله نامض - 60ه

 ' ءاضق) ءامسلا رمأب هدنع فلتوأ :٠ بصاغلا هكلهتسا لوقنم لام لك
 | ..قافتالاب بجاو هيف نامضلا نإف؛ كّلمتو «ديلا هيلع تطّلس وأ « (ًاردقو

 ىلع بجي هنأ ىلع اوقفتا دقف « ًانوزوم وأ ؛ اليكم بوصغملا ناك نإو

 ْ . ًانزوو « ةفص هلثم در بصاغلا

 / ةؤرم 50152911/15ب]. ةميقلا تبجو لشملا مدع نإ هنأ ىلع اوقفتاو
 ؛ [١1ا/و/6 تال كح

 بوصنغلملا راقعلا كاله نامض -:":0*

 رومأم وهو « دبالو : ناك امك اهئانب درب فلك . تمدهتف اراد بصغ نم

 : . مالسإلا لهأ عامجإ هيلعو , اهيحاص ئلإ تقو لك ينف اهدرب

 هيلعق . هلعف ببسب وأ . بصاغلا لسعفب ةبوصغملا ضرألا نم فلت امو

 1 ١/هياكك1م] ءاملعلا نيب:فالتخا ريغب هنامض

 بوصغملا بيع نامض - ”هها/
 | ىلع بجو « هتميق هب صقنت بيع هب ثدحف . ًائيش بصغ نم

 اا - ؟094/0ي] . ملعي فالخخ الب: صقنلا شرأ بصاغلا

 بوصغملا لازه نامض - ١م

 ! نمضيال“: يداهلا لاقو . عامجإلاب بوصغملا لازه نمضي بصاغلا نإ
 : .[4/١16ح| . هئاقب عم

 بصغلا يف نامضلا ةفص -

 نامض“:ر

 بصغلا نع حلصلا - 4

 ةطْح نم ةيمك لجر ىلع هل ناك ول ًالجر نأ يف عيمجلا نيب فالخ ا

 نأ زوجي ام ابحأام ىلع ةيمكلا كلت نع.هحلاصي نأ هل نأ. بصغ نم ةفوصوم

 . [15/؟خ] . اهعيبو « اهؤارش لحي تلا ءايشألل ًانمث هلثم نوكي

 - مالو ل



 ةنامأ هلعجيال بصغلا ىلع داهشإلا 7

 . ["301717ك] . ةنامألا

 طلغ

 طلغلا مثإ - 5051

 . [1*/١ش]. عامجإلاب هيلع مثإ ال طلاغلا نإ

 لولغ

 ةمينغلا يف لولغلا -

 ةكيلا كا ” يضتخلا

 ءانغ

8 5 
3 

 ريسأ « يبرح «٠ داهج ل

 ةمينغلا مكح - 6

 . [١١1/هه 194744ك] . مئانغلا ليلحت ىلع اوعمجأ

 ةمينغلا ديدحت - 0

 نم نيلوتقملا بلس اهنم جرخي نأ دعب « برحلا لهأ لاومأ نأ ىلع اوقفتا
 . ةموسقم اهلك 0 هولمتحا وأ« ماعطلا نم نوملسملا لكأامو ءادعألا

 . "ًاعامجإ هوكلم ةونع نوملسملا هحتتفا ام نإف . هيلعو

 ءاملع كلذ ىلع هرقآو ء يضارالا نم نوملسملا هحتفام رئاسو ؛ رصمو ؛ قارعلاو « ماشلا رمع فقو '" ش
 نم ائيش مسق مهنم دحأ ملعي ملو , ءافلخلا هدعب نم هلعف كلذكو « هب هيلع اوراشآو « ةباحصلا
 . اهوحتتفا يتلا يضارالا

 748/9 ط ه94/؟يإ . اهيلع ءاليتسالا سفني افقو ريصت ضرالا نآ ىلع ةباحصلا قافتا نإو
 فون

 - ماا



 نيب ريبخ فصن مّسق 8 هللا لوسر نأ يف ملعلا لهأ فلتخي ملو
 . [!5/5١1ح 51١١184 111/5:/11خ 1١ ١٠١ ؛رم] . نيملسملا

 ةمينغلا نم ىرسألا -

 ةهللا

 مهئاسنو « برحلا لهأ نايبص كلم -
 ا 144

 .ةمينغلا نم ضرألا -
 مك

 ودعلا لام دهاجملا كرت - 4*5

 : دقو «ودنعلل لام لمح ىلع شيجلا لاج نم ردق نمل نأ ىلع اوعمجأ

 1 مهتبلغ لبق كلذ ناكأ ءاوس ؛ مّسْقَلا ىلإ كلذب جرخيالو , هكرتي.نأ ءهآر

 . اهدعب مأ « ودعلل

 هب يتأي نأ هيلعف. شيجلا نود هكلمي نأ هل زوجيال ام ًاكيش ذخأ نإ هنأ ىلعو
 . [9/١٠1خ] . مسقملل هذخأ اذإ هذخخأ دعب هب يمري نأ هل زوجيالو« مسقملا

 اا ةمينغلا فالتإ حابي ىتم -6

 1 نم نيملسملا يديأبو «رفكلا لهأ مهقحل نإ نيملسملا نأ ىلع اوقفتا

 . ناويحلا ريغ ثاثألا قرح مهل نأ . هصيلخت ىلع نوردقي الام مهمئانغ

 .[5/١17خا١317رم]

 ةمينغلا ةيكلم - 655

 . [١١”رم] . ةحيحصلا ةمسقلاب كلت ةمينغلا نأ ىلع اوقفتا

 1 ضبقلا لبق ةمينغلاب فرصتلا -

 مالو

 - مالا -



 ةمينغل | مسقت ىتم - ”051/

 تبجو دقف ؛ مالسإلا ضرأب مئانغلاب اوراص اذإ نيدهاجملا نأ ىلع اوقفتا

 .[١١ةرم] . "اهتمسق

 ًانيع ةمينغلا ةمسق - 04

 رباجو « سيق نب تباثو « رمع نباو . يلع لوق وهو « ًانيع ةمينغلا مسقت
 . [401م] . الصأ ةباحصلا نم فلاخم مهل فرعيالو « هللا دبع نبا

 ةمينغلا ةمسق ةيفيك - 84

 «مامإلل اهسم , ةسومخم ةموسقم ةمينغلا نأ ىلع نوملسملا قفتا
 4042 451 /5ي ال8 85/9 ؟الال/١ب] . اهومنغ نيذلل اهسامخأ ةعبرأو

 يفك ف

 مامإلل صصخنملا سمخلا عيزوت - 300

 : يليامك مسقي مامإلل صصخملا سمخلا نإ

 نع باغأ ءاوس « ' لوسرلل سمخلا سمخ بوجو يف فالخال - ١

 . اهرضح مأ ةمسقلا

 يف ىبرقلا يوذ نم بلاط يبأ ينبو « سابعلا ينب نأ ىلع اوقفتا - ؟

 . هيو هللا لوسر ةايح ةدم ىبرقلا يوذ مهس ذخأ

 لوسر ةافو دعب ىبرقلا يوذ مهس نالطب ىلع اوعمجأ دقو

 . و هللا

 « ىبرقلا يوذ مهسو « و يبنلا مهس لعج ىلع اوعمجأ امك

 . هللا ليبس ىف ةدعلاو « ليخلا ىف

 مل مث . ةوزغلا كلت نم اعجار لفقي نأ لبق همسق الإ ءامنغم اهيف باصأ ةازغ نم هللا لوسر لفقي مل (''

 نم مهنم شيج جرخي مل. ديزي نب ديلولا لتقم دعب ةنتفلا تجاه ىتح كلذ ىلع نوملسملا لزي
 ىتح بر ا راد يف نيملسملا مئاتغ مسق كرت نإو . مهمئانغ مسق نم نوغرفي امدعب الإ مورلا ضرآ
 178/9خإ . 86 يبنلا ثعب ذنم نيملسملا نم ىضم نم يدهل فالخ مالسإلا راد ىلإ اهب اوجرحخي

 . [(يعازوالا نع)

 -مالع



 عيمجو «ريمعو ركب يبأ نم كلذ ىلع عامجإلا تيث دقو

 . هقالخ كرتو « هب لمعلا بجوف ةباحصلا

 3 , ىماتيلا يف سمخلا سامخأ ةثالث عضو نإ مامإلا' نأ ىلع اوقفتا 3

 . باصأ دقف « ليبسلا نب ا كاسل

 : . عامجإلا هيلعو « ءارقفلا الإ ءالؤه نم ئطعُي الو ا

 يطعيو « ةمآلا ةحلصم وه مامإلل صصحاملا سمخلا ٍفرصم نإو
 مال لال /١بآ عامجإلا وه وهو . يولعلاو « ريقفلاو « ينغلا ةئم

 لام 9 مط 19/7 ش (روث يبأ نع) ١؟9/5خ4١37رسم
 |7171 /ا دج الالاا

 ' ةمينغلا نم نيدهاجا ةصح -

 ش (؟كق) ش

 ٠ ةمينغلا هيلع عزوت يذلا شيجلا - 0
 ةفئاط: لك ىلع ناكو ء رثك رثك ءارمأ هل ناك نإو , دحاولا شيلا نأ ىلع اوقفتا

 .اميف ءاكرش مهلك مهنأ , دحاو شيج يف نيموهضم اوناسك اذإ ءريمأ مهنم
 . مهايارس تسنغ وأ « اومنغ

 | « نصحلا نمو « ةنيدملا نم نيجراخلاو « ةيرسلاو « ركسعلا نأ ىلع اوقفتاو
 « ةنيدلا وأ « نصحلا كلذ لهأ مهكراشيال مهنكس وه يذلاو ء اهوحتو ؛ ةرقلا
 ْ . مهريغ نم مأ مهنم :م نوريغملا ناكأ ءاوس . اومنغ ام ءيش يف « ةيرقلا وأ

 كللت ىلع ود ائيش ممهنم ةيرسملا لاصفنا دعب ركسعلا لأ دجو ْنإو
 ٠ . ًاعيمج مهلوق يف ةيرسلا

 ”اميق ناكرت رتشيأل ؛ نيمومضُم ريغ : ءارمألا يفلتخنم نيشيج نأ ىلع اوقفتاو

 . 150147 الاركخ كفي 1182131 رمإ امنغ

 ةمينغلا نم مهس هل نم - ضف

 ْ ؛لادقلا نم ًائيش اورضح نيذلا « نيغلابلا رارحألا ءروكذلا نأ ىلع اوقفتا

 . ةمينغلا نم ًامهس مهل نإف : ةمينغلا ةمسق تقو ىلإ اوشاعو

 امال -



 ضرأ يف شيجلا عم لاتقلا دهشول ًاضيرم نأ ىلع ًاعيمج اوعمجأ دقو
 78/8 خ ١١ا/رسم ١/71/4ب] . ةمينغلا نم همهس هل نأ « لتاقي مو ءودعلا

 . [[75/هح (يعازوألا نع) 4١٠٠ك

 ةمينغلا يف ني دهاجملا نيب ةاواسملا - ”0/*

 نم الو « نابج ىلع عاجش ةمينغلا ةمسق يف لضفيال هنأ ىلع اوقفتا

 قاس نم الو « لتاقي مل نم ىلع لتاق نمالو . لبي مل نم ىلع برحلا يف ىلبأ
 . [118 11الرم] . ًاثيش ى قّسي مل نم ىلع رثك وأ « لق ًامنغم

 سرافلا مهس رادقم - نيف

 الو ارجات لمخدي مل يذلا . لقاعلا « ملسملا « غلابلا ءرسحلا سرافلل نإ

 «ًابردم أ ًادّيج هسرف ناكو كلت هتازغ يف لّدخخالو  نيملسملاب فجرأالو « ًاريجأ

 اذهو , هسرفل نامهسو , هل مهس : مهسأ ةثالث ةمينغ لك يف « نوّذرِبب سيلو

 . مهسب سرفلل مهسي : لاقف« ةفينح وبأ درفناو «' "هيلع عمجم

 هعم ناك ولو . دحاولا هسرفلو , هتفص هذه نمل ًانيجه مهسي هنأ ىلع اوقفتاو

 سرفلا ناك نإو نامهس سرف لكل مسقي : يسرافلا ناملس لاقو . سارفأ ةدع

 . فلاخم ةباحصلا يف هل فرعيالو ءرمع لوق وهو « مهس هسرفلو « مهس ًانيجه

 الب هل سرفلا مهس نإف« هيلع ارزغف ء هيلع وزغيل ًاسرف رجأتسا نمو
 . ملعي فالخ

 : هسرف قفن وأ « هتباد تتام مث « ةمينغلا تزرحأ ىتح هسرف ىلع لتاق نإو

 . سراف مهس هل نأ ىلع ًاعيمج اوعمجأ دقفأ

 لمع ءاملعلا عمجأ دقف ؛ لبإلاو « رامحلاو , لغبلاك « ليخلا ريغ بكار امأ
 - 58191 - !؟ما/ل82 5٠١ . هفام]. دحاو مهسب الإ هل مهسيال « لجارلاك هنأ

 - [١١"رم] هل امهسو « هسرفل امهس : نيمهس ىطعي امإ « مهسأ ةثالث يطعيال سرافلا نإ '"
 نيمهسلا ىلع عامجإلا حص دق : اولاق : ىلحملا يف مزح نبا لاقو . عامجإلا بتارم يف ءاجام اذه

 . مهس هلو « مهس هسرفل : سرافلل

 3 هللا لوسر لعج : لاق رمع نبا نع يراخخبلا ىور دقو « بذك انهه عامجإلا مكاوعد انلق

 119 ٠م]. امهس هبحاصلو ؛ نيمهس سرفلل

 - مالو



 ٍ ١١الرمع (رتنملا نبا نسع) ف ف فيان ل 4/4 فقلحتو

 . |"ا//هح كنما دنا ا يل م3 خ

 ؟5 ,794/4ي ١١الرم .هكام] . ًادحاو امهس لجارلل نأ ىلع امج
 .. [(يدهملا نع) 786/0ن ؟ا//هح (رذنملا نبا نع)

 رحبلا يف نيلتاقملا ماهس تاما

 يذلا نأو رحبلا يف.هل بجي ربسلا يف سرافلل يذلا نأ ىلع اوعمجأ

 . مترا ماهسلا نم رحبلا يف هل بجي ربلا يف ىف لجارلل بجي

 ةمينغلا نم ملسملا ريغ ءاطعإ - انتكفم

 وهو . ةمينغلا نم ليلقلا ىطعي هنإف« نيملسملا عم ازغ اذإ ملسملا ريغ نإ

 '.[468م] . ةباحصلا نم فلاخم هل ملعيالو « صاقو يبأ نب دعس لعف

 ةمينغل يتغلا يف هل قحال نم -

 جارخإ لعبو ةلماك مايأ ةثالثب لاتقلا ءاضقنا دعي ءاج نم نأ ىلع اوقفتا

 : هل مهسيال هنأ برح ا راد نم ةمينغلا

 1 لأ نم مه نيذلا بارعألل الو : كيلامملل سيل هنأ ىلع اوعمجأ دقو
 : . ةمينغلا يف قح « ةقدصلا

 : عطت الق: « نيلتاقملا ريغ نم ولو , هيف هل قحال ام ةمينغلا نم ذخأ نمو

 . [174/هح ككام ١١الرم] ًاعامجإ هيلع

 : ةمينغلا يف لولغلا ديادحت -

 ١ نانك ونلو « هريغؤوأ : شيجلا نم « نيملسملا نم ًادحنأ نأ ىلع اوقفتا

 أ ءاوس . مهكلم يف يتلا برحلا لهأ لاومأ نم ًائيش هسفنل ذخأ نإ « ناطلسلا

 يف هلي ملو « هك درفنااذإ لس دق هنأ ءًاماعط نكي ملام رثك مأ« لقأ

 ش .[94/79١١١١خ 5١١رم] . مئانغلا

 سا مالك -



 ,ةمينغلا يف لولقلا مكح - ما
 74/8 5917/17ش] . رئابكلا نم هنأو« لولغلا ميرحت ىلع نوملسملا عمج

 ؟99/107ن (يوونلا 0 نسف 14/6 11 9

 . [(يوونلا نع)
 لاغلا ةبوقع -

 ةففف]

 هذخأ ام لاغلا در - 041 '
 بات نإ هنأو « هّلغ ام در هيلع بجو ةمينغلا نم لغ نم نأ ىلع اوعمجأ

 . مسقما يف ف هذخأ ام در مئانغلا ةمسق لبق

 « يقابلاب قدصتو « مامإلا ىلإ هّلغام سمح ىدأ ةمسقلا دعب بات نإو
 03 يرهزلاو نسحلاو ةيواعمو « يكسكسلا رعاشلا نب هللا ديع لوقوهو

 « مهرصع يف فلاخم مهل فرعي ملو« ثيللاو « يروثلاو « يعازوألاو « كلامو

 نع) 10/5١ف 1958 2 4//791ي 75/8ش 7؟١١ملالك هؤامإ. ًاعامجإ نوكيف

 ١ ١١١[ ١ 94/7خ (رذنملا نبا نع) ٠١" /90/ن (رذنملا نبا

 يفصلا نمل - 08
 دحاأل سيلو« ةّصاخ بي يبنلل ناك امنإ يفّصلا نأ ىلع ةمألا عامجإ نإ

 ىلع هذخأي نأ مامإللف لو يبنلا مهس ىرجم يرجع : روث وبأ لاقو . هذعب

 . سمخلا سمخ نم يبنلا مهس لعجم هلعجيو « دلي يبنلا هذحأي ناك ام وحن

 نمع) 7/8/1 ب ل9484 - ا ؟مو/ع ط 5 غ5 /8يإ

 . [(رذنملا نب باو ء دمحأ

 برحلا يف ليفتتلا - 508

 1174/10 18/5ف ١/7871ب 118رم 117/7/ش] : "عامجإلاب بجاوب

 . [(يضعبلا نع)

 ناك « شيلا ريمآ طرش نوكي نآ كلام هركو . هدعب نم نود 85 يبنلاب ليفنتلا بيعش نب ورمع صخ (') 1
 ىلع در اذه يفو . كلذ وحن وأ « ةمسقلا لبق ثلثلا وأ ؛ عبرلا لفني نآب دعيو . لاتقلا ىلع ضرحي
 . [(رجح نبا نع) ؟4/7/ن 18؟/1فإ . عامجإلا

 - مالا -



 ليفنتلا ردصم - ضلت

 ةباحصلا :قافتا هيلعو : مامإلل صصخُما سمخلا نم ىطعي ليفنتلا نإ
 .[4١١رم ( (بيسملا نب دْيعس نع) 188/5ف]

 ليفنتلا دح - 6
: 

 وخلا لا ميس عيب نم كم قاس نم لا هنأ ىلع اوقفتا
 . [١ى16رم]. "”برحلا دعب جورخلا يف هئلث نم رثكأ الو "”(برحلا يف
 هباودو ء هحالسو ءودعلا بايث لامعتسا - 085

 لمعتسيو « مهبايث سبليو «,برحلا لهأ باود بكري نأ ملسملل زوجي
 ؛ هيلعو « برحلا ءاضقنا دعب كلذ ٌدري نأ هيلعو ؛ برسحلا لاح يف مهحالس
 : تنغرف املك هدري نأ هيلع نأو , مامإلا نذإ هيف طرش يعازوألا نأ الإ . عامجإلا
 1 العلا برحلا ءاضقنا هدرب رظتنيالو « برحلا ريغ يف هلمعتسي الو « هتجاح
 .|(رجح نبا نع) ؟95/97ن 95/6١ف 07/*/8ش] . كالهلل هضرعي

 هقلعو ءودعلا ماعط كالهتسا - 7

 ش اودجو ابم اولكأي نأ برحلا ضرأ اولخد اذإ ةازغلل نأ ىلع ءاملعلا عمجأ
 . برحلا لهأ فالعأ نم مهباود اوفلعيو  ماعطلا نم

 ْ يف الو , برحلا راد يف زوبجيال نأ ىلع اوعمجأ دقف « مهماعط عيب , امأو
 , دعب هعاب نإو . مسقملا يف هنمث ىقلأ مئانغلا مسقت د نأ لبق هعاب نإف . اهريغ

 همام

 ٠ نيملسلل لمع وم اذهو «ركسملا نع هب قاس مال احح

 مهل لصجيو ءودمعلا ىلع ريت ةيربم هيدي نيب ثعب ؛ايزاغ بوحل راد لحد اذإ ٠ هيانوأ «مامإلا نإ"
 « مسهل لعج ايم ةيرسلا ىطعأ مث « هسمحخ جوخ ءيش نم ةيرسلا هب" تمدق امف « سمخلا دعب عبرلا
 : برخلا نم لفق اذإف . هعم ةيرسلاو شيلا يف يقبام مسق مث ءرخا.سمح كلذو + يقابلا عبر وهو
 1 ىطعأ مش« سم جر ةيرسلا ب تمدق امق « سمخلا دب ثلثا مهل لمجو رمت ةييس ثم
 1١/94" هعم ةيرسلاو ٠ شيجلا يف ةرئاس منسق مث ؛ يقابلا ثلث ةيرسلا

 هلق اذك لعف نم : لوقي نآ لثم . فال مامإلا طرخشا اذإ كل ىلع ءازام زاوج يف : ةيميت نبا لاق '"'
 ٠ نأ نكمي ..اعازن هيف ملعأ الف « طرش الب ةدايزلا ليفنت امأو . دمجأ نع اتياور امهو « منغيام فصن
 : .للاحإ. زن هركذ اميف نوكي الف اذه. ىلع مزح نبا مالك لمحي

 - مالم -



 ٠ عامجإلا هيلعو « ةمينغلا ةمسسق يف هلخديالو  هيدهي وأ هب

 نأ هيلع نإف ء هدلب هلخدأف « ًاريشك ماعطلا نم هعم لضفام ناك نإ امأ

 (ضايع نع) ال //شإ ملعي فالخ ريغب ةازغلا كلت مسقم يف هحرطي

 (يعازوألا نع) 44 88 857/7 خ (يعازوألا نع) ١ 17١ 779/4ي ١ ؟5ه9ك

 . [(رذنملا نبا نع) ؟9ع//ن

 برحلا يف بلتسلا - 44 ٠
 . نيملسملا ةمئأ لوق يف هبلس هلف « برحلا يف ة اودع لتق نم

 زوجي نيذلا ةلتاقملا نم لوتقملا نوكي نأ بلسلا قاقحتسال طرتشي هنأ الإ

 زرهجأوأ نيه قيعضوأ ا خيش وأ ًاييصوأ «ةأما لتق نم امق مهلتق

  ًاربدم هلتق اذإ امأو. هيلع ًالبقم هلتق اذإ لئاقلل بلسلا : يعفاشلا لاقو

 ناك ًالبقم « لاح لك ىلع لتاقلل بلسلا : ءاهقفلا رئاس لاقو . هل بلس الف
 . ًاربدم وأ « لوعقملا

 لتق هنأب هل دهشت ةنّيبب الإ بلّسسلا ىعدا نم لوق لبقيال هنأ ىلع اوقفتاو.

 115 : ”11/1ي مك - 1مل - 1917/44 - 197 4"ك] . هبّلس ىعدي نم
 .[1 "4/00 151/5 1151ه خ

 ”رافكلا دي نم ملسملا لام دادرتسا - 8

 إف « مهنم اهوذخأق , نوملسملا مهرهق مث , نيملسملا لاومأ رافكلا ذخأ اذإ
 . عامجإلا هيلعو . ءيش ريغب هيلإ تدر « اهتمسق لبق اهبحاص رهظ

 مهلوق يف اهتميق عفدي نأ ىلع اهب قحأ وهف ةمسقلا دعب رهظ نإو.

 . [9/95١١خ ؟692768/ي] . اعيمج

 ينغلاو ءرسوملا وه نم -

 ىلع هلايع توقو « هتوق نع هلام لضفي يذلا وه رسوما نأ يف فالخال
 هنأل , ءيش هنع لضفيال ناك نإو , دحأ ىلإ جاتحيإل يذلا وه ينغلاو . ةعسلا

 . [770م] . ًارسوم ينغ لك سيلو « ينغ رسوم لكو. هريغ نع ىنغ يف

 - مابه -



 راينغألا لاومأب ءارقفلا قح -

 م00(
 ْ ينغلا لع قافنإلا -

 (غ١٠م)

 ينغل ةاكزلا عفد -

 ْ المع

 ؛ ينغل ةطقللا ءاطغإ -
 (موحكك)

 ةبيغلا مكح ١
 . نيملسملا عامجإب ة ةمرحم ةبيغلا

 ..رئافصل نم اهنإ : يمفارلاو يوونلا لوق الإ . عامجإلاب رئابكلا نم يهو
 ١[. كرم (يبطرقلاو « يوونلا نعإ ف]
 ةيبغلا حجابُت ىتم - نمد

 ىلإ ًاقيرط نيعتي ثييح ًاعرش حيحص ضرغ لسك ريف حا ايت ةبيغلا نإ

 2 ءاتفتسسالاو ءركنملا ريسيغت ىلع ةناعتسالاو « تلاك ءاهب هيلإ لوصولا
 . ءاملعلا لوق هيلعو . رشلا نم ريذحتلاو « ةمكاحملاو

 2 ؛فاقؤألاو 2 تاقّدّصلا ىلع ءانمألاو دوهشلاو 3 ةاورلا حرج نإف « هيلعو

 مهنم ىأر اذإ مهيلع رتسلا لحيالو ةجاحلا دنع ثجاو« مهوحنو ؛ ماتيألاو
 ؛ ةبجاولا ةحيصنلا نم لب ٠ ةمرحُملا ةبيغلا نم اذه سيلو ٠ مهتيلهأ يف يف حدقيام
 711١| ١٠/0315ش ؟41//١٠ف] . هيلع عمجم اذهو

 ١ موصلا يف ةبيغلا رثأ - 69
 لوق يف الإ . عامجإلاب هصوص لطبي ملو ء ىصع ىصع هفوص يف باتغا نم

 : 4 )"عومي هؤاضق بجعيو «٠ هموص لطبي هنأ يعازوألا

 ةبيغلا نم ءوضولا -

(4460) 

 -مورحا



 ءاسفلا





 ثيراوم : ر

 ةعرفلا مكح - 4

 . [478/4ي] . راصمألا ءاملع دنع سيال ةعرقلا حبذ

 1 قرف
 قرفلا ديدحت - 06

 نيب هيف ملعيال اذهو , ًالطر رشع ةتس قرفلاو , عصآ ةثالث قرفلا نإ
 . [(ديبع يبأ نع) 7١5/1١ ي] . فالتخا سانلا

 قسف ادمع ةالصلا ريخأت -

4 

 عحلا يف قولا -
 (للء-ومق)

 قسف مرحملا قحب ربلا ديص -
(015) 

 قسف يغبلا -
 (:ة؟0)

 قسف ملظلا -
 (؟م60(

 - ملم -



 قسف رمخلا برش -
045 

 قسف ىنزلا -
 ةلدخلا]

 قسف ةقرسلا -

(11590) 

 قسافلا ةمامإ -

(419) 

 هقسفل ةفيلخلا لزع -

 ةنيينفلا

 قسافلا ةداهش -

(505) 

 قسافلا ىوتف -

)45 

 قسافلا حاكن -

 (ةا1(

 قسافلا ناعل -

 ْ ةيدقلا
 داهجلا يف قسافلاب ةناعتسالا

 (ة؟4)

 قسافلا فذق -

0 

 -م8ق4-



 قسافلا ةطلاخم - 65

 راكتإ عم « فلسلا عامجإب ةزئاج « نيقسافلا « مداخلاو , ةجوزلا ةطلاخم
 . [08١5/هح] . ناكمإلا ردق امهقسف

 قسافلا نم رحسلا روهظ -
 (1ة01) |

 قسافلا ىلع ةالصلا -

 (؟456)

 ةضف

 ةضفلا ةاكز -

 ةضفلا ةاكز :ر

 ةضفلاب يّلحَتلا -
 يلح : را

 ةضفلا ةينآ لامعتسا -

(5-/) 
 ةيوبرلا نايعألا نم ةضفلا -

 (١همم)

 يلوضف

 يلوضفلا عيب -
 م55 - هالا)

 ريغلا كلم ريجأت -

)55 

 يلوضفلا ةّبه -
 (عه)

 -مهه-



 مك(

 يلوضفلا ةقدص -

 ممل

 يلوضفلا ةّيصو -
 ْ (4مهه)

 ريغلا تح نع وفعلا -
 م

 رطفلا ةاكز :ر
 ديعلا ةالص

 ةرطف ف

 رطفلا ةاكز : ر

 ةرطفلا لاصخ نم -

 رعش , كاوس « ناتخ « ميلقت , ءاجنتسأ « دادحتسا :ر

 ْ قف

 ءايتغألا لاومأب ءارقفلا قوقح -

)6000 

 ةلقاعلا نم سيل ريقفلا -
845 ْ 

 ريقفلا ىلإ ةاكزلا عفد -

 1 (اابم)

 بمهك-



 سلف

 سيلفت : ر

 ءيف

 ميفلا هل نم - "047

 همكح ةمئألا نم هدعب نمو « سانلا رئاس نود ةصاخ لي لوسرلل ءيفلا .
 ساسلا رئاس نود ةصاخ هل نوكيالو « مالسلاو « ةالصلا هيلع مكح كلذ يف

 . [044٠2ك] . ءاملعلا عامجإب

 ءيفلا ىلوتي نم - 04

 ملعيالو؛ ةباحصلا نم لجر هللا دبع يبأ لوق وهو ؛ ناطلسلا هآلوتي ءيفلا

 . [(يواحطلا نع) 77/9١ن (يواحطلا نع) ا" مهنم فلاخم هل

 ءيفلا ضرأ يهام -

 « هضرأب قحأ وهف « حلصلا لهأ نم ملسأ نم نأ ىلع ءاملعلا قفتا

 . "نيملسملل ءيف هضرأف , ةونعلا لهأ نم ملسأ نمو نيملسملا مكح همكحو

 . [(رذنملا نبا نع) 5١0 5/؟ي (بلهملا نع) 1١؟8/5ف]

 ءيفلا مكح هلام

 مهنأ اومعزف ؛ نيملسملا ضرأب رحبلا لحاس ىلع ودعلا نم دجو نم
 ديب أوريصي ملو « كلذ قيدصت نوملسملا فرسعيالو . مهظفل رحبلا نأو .رابجت

 ثلث يف مهو « عامجإب مهيف سم الف , مامإلا ىلإ مهرمأ عقترا ىتح ؛ دحأ

 . [1954؟ك] . ءيفلا رئاس عم نيملسملا

 . [7١1؟/9/ن 17//19ف] . ةياحصلا نم اسفن رشع انثا هفلاخ لب : لاقف « مرح نبا هبقعت (')
 بلغ ىتح اهب ماقأو « برحلا راد يف ملسأ اذإ يبرحلا نإ : نولوقي ةيفتحلا نآل ؛رظن قافتالا لقن يف”

 مهفلاصخ دقو . نيملسملل ائيف نوكت اهنإف « هراقعو ؛ هضرآ الإ ؛ هلام عيمجب قحأ وهف : اهيلع نوملسملا
 يسهف « ضرأو : لام هلو « برحلا رادب ملسأ نم نآب نولوقي نيذلا روهمجلا قفاوو ء كلذ يف فسوي وبأ
 ادن نفل

 - ملاب-



 ءيفلا ميسقت - ١

 . "عامجإلاب سّمخي ءيفلا

 ىف :لاقأ هنإف « يعفاشلا الإ . ءاملعلا لوق يف سمخلا ذخنأ بجيالو

 ْ . "ةمينغلا سمخك « سمخ ءيفلا
 ةاقو دعب غءيسفلا نم ىبرقلا يوذ مهس نالطب :ىلع اوعمجأ دقو

 111/5ي (رثلملا نبا. نع) 7 هرا/ش *:4/8ط 7١ 2/57 ]| . و لوسرلا
 . [(رذنملا نبا نع)

 .ءئفلا نم يطعي نم - ٠

 : لام نم نوكت امنإ « كلذ ريشو؛ ةيرْذلا قازرأو ٠ ةلتاقملا ةيطعأ نإ
 : . عامجإلاب ء ءيفلا

 (رذنملا نبا نع) 5/5١٠ف] . ءاملعلا عامجإب ءاينغألل لالح ءيفلا نإو

 34 ١[.

(1559) 

 ها عش

 . ءاليإلا يف ةثيفلا -
 (وااب - كا/لك)

 .رشحلا ةروس نم ا/ ةيالا قفو
0 

 - مل8غ-



0 

 بيجو |( يررعس

 هه هس و وم

 ارث » ٠و س

 ًّح 5006 عالج
 مه را

 ىيالسال فلاي
 ثلاخلا ئكجلا





 فاسقلا





 ربقلا ةفض - +٠

 . امهيف نفدلاو « قّشلاو « دحألا زاوج ىلع ءاملعلا عمجأ

 ؟4//91ش 76١/9 ع] .'ةباحصلا قافتاب بحتسُم للاب ربقلا ءانب نإو

 : |(يورنلا نع 0
 هحيطستو ءربقلا مينست 0

 . [87/ةنإ . قافتالاب زئاج « هحيطست وأ ءربقلا مينست

 ربقلا رفح ةرجأ - ٠6

 . [١/185ح] . ًاعامجإ لالح ربقلا رفح ىلع ةرجأل

 ةربقم لمعل ضرألا فقو -

 (4؟4ا/5)

 نيملسملا رباقم يف طيقللا نفد -

 (؟هالا)
 نيملسملا رباقم يف ةالصلا كرات نفد -

 (؟؟15)

 ربقلا لاؤس - 5

 لاؤسب قيدصتلاو , ناميإلا ىلع نوعمجم مهلك ةعامجلاو « ةنسلا لهأ

 الإ« ؟كييبن نمو , ؟كنيدامو ؟كبر نم : هربق يف دبعلا « ريكنو . ركنم نيكلملا

 . عدبلا لهأ الإ هركنيالو ؛ ًائيش هيف نوفلكتي ال مهنأ

 -م4م-



 :لضفأ نم هربق يف لاسبال ًادحأ نأ ىلع نيملسلا ءاملع عمجأ دقو
 1 .]؟ ١ دما - ةمححتل] ٠ ؟نالف نم لضفأ نالف لهو ءدابعلا

 ٠ ربقلا باذع - ٠07

 و فم دس لو رب بلع كنا ةنسألا لهأ بهذم
 جملا ضنعبو « ةلزتعملا ىفنو . هنم ءزج ىلإوأ « هيلإ حورلا ةداعإ دعب . هضعب
 .رتشيال هن : ةفئاطو « مارك نب هللا دبعو «ريرج نب دمجم لاقو «ربقلا باذع
 . [[15 5318/1١ ش]: يذعْملل حورلا ة ةداعإ

 ربقلا با ذع نم ةذاعتسالا -

 ا 000 م65
 روبقلا ةرايز -8

 00 ""نيملسملا عامجإب لاجرلل ةبحتسم روبقلا ةرايز
 781/9 ع] . "'هريغو , 5 لوسرلا ربق نهترايز ءاسنلا ىلع فلسلا ركني ملو

 11 0/9ف 17/7ي ؟5/4١ش 1847 ١- 880 4/١٠ت (يردنبعلا نع)

 0 يمزاسحلا نصع) ١٠٠١ /4ن 1/5 (يووبنلاو ؛ يمزاحاو « يردبعلا)
 . [(يوونلاو . يردبعلاو

 ْ روبقلا ىلع مالسلا - 9

 الإ «روبقلا ىلع مالسلا زيجي وهو الإ نيملسملا ءاهقف نم دحأ ملعُي ال
 1 "اديس هل هجنو الو ؛ ناميلس يبأ نب دامح نع يور ام

 ! ةربقملا يف ةالصلا -

(776) 

 ؛ مار قلطأ نم لعلف . اقلطم ةهاركلا يبعشلاو « يعختلا ميه ارباو « نيريس نبا نع يور هتالء نظن هيف"
 ؛ 11١ :/4ن١1ه/فإ. خسانلا مهفليب مل ءالؤه ناكو « ءالؤم دعب رمالا هيلع رقتسا ام قافتالا
 : . [(رجح نبا نع)

 ١" ءاسنلل اهتيهارك يف فالخال . ]18472[ -

 -م84-



 ربق ىلإ ةالصلا -

)570) 

 ربقلا ىلع ةزانجلا ةالص -

 (؟340)

 ربقلا شبين - ٠*8

 ٠ ٠ [157/16ح]. قافتالاب زئاج هيف طقس عاتمل ربقلا شبن

 ضبق

 عيبلا يف ضبقلا -
 (همع -همك؟)

 ةلبق

 ةلبقلا لابقتسا ؛َر

 لاتق

 ةاغب . داهج :َر

 ) لتق

 ةيد «. صاصق « راحتنا «. ضاهجإ :َر

 لتقلا مكح - ١

 7191م ؟؟6/8ي]. قح ريغب لتقلا ميرحت ىلع نوملسملا عمجأ

 .|؟١ /هح

 لتقلا عاونأ -

 درفناو . أطخو , دمع هبشو « دمع : عاونأ ةثالث لتقلا نأ ىلع اوعمجأ

 . [590/5ب ١4 رم ال46 ١؟هام] . دمعلا هبش راكنإب كلام

 -مقفق د



 ْ ٠ ًادمع لتقلا نوكي ئتم -5*
 , الب دمع لتقوهف « هسفن تضاف ىتح , هبرضق ءرخآ ىلإ دمع نم

 . ءاملعلا نيب فالخ

 ح٠ نافّسلاو « نيكسلاو , فيسلاك «ًابلاغ لتقت ةلأب ناسنإ برض دصق نمو

 : مهعامجإب دمع لتق وهف ؛ تامو « اريبك احرج ,هحرجو « اهانعم يفامو

 ' « لسقملا ةباصإو « قارغإلاك « ةطساو ريغ نم ةلع بيقع توملا لصح نإو

 . ًاعامجإ دوفلل بجؤوم دمع وهف « لتقملا ىلإ ةيارسلاب لتاق حرجك « « ةظساوب وأ
 ١1و87 قينلمجا 71/27/84 ياخح/ا ظرحل قق/5 بالملك ك]
 : .[؟١؟/هح

 ' دمعلا لتقلا باقع -

 ْ صاصق :ر
 دمعلا لتقلا مثإ - نفل

 . قسافو مئآ ًادمع لتاقلا نأ هيلع عمجا لصألا
 ْ ءرقاك وهف« , ليوأت الو قح ريغب لعقلل ًالحّتسم ًادمع لتق نمو 7

 1 كيف لاي شا4م/مطإ: عامجإإلا هيلعو . منهج يف دلخي ء دترم

 : .٠ [(يوونلا نع)
 مثإلا يف ديعلاو . رحلا لتق ةاواسم - 6

  لاتق يف مثالاك «دبعلا لثق يف لجوزع هللا دنع مثإلا نأ يف فالخ ال
 م ةمرحم سفن اعيمج امهنأل « رجلا

 دمعلا لتقلا نم ةبوتلا +5

 ! ةلحيحُص ًادمع لتاقلا ةبوت نأ ىلع مهعامجإو . ملعلا لهأ بهذم
 ٠ نم فلسلا ضعب نع لقئامو سايع نبا الإ دخأ هيف فلاخخي ملو , ةلوبقم
 . هتبوت نالطب دقتعي هنأ ال رِجّرلا هلئاق دارمف اذه فالخ

 1 *نش]: قافتالا هيلعو ء صاصقلا نم نيكمتلاب نوكت ةبوتلا نإو

 . [(يوونلا ن نع) 04/00 401/1١ ف

 -موهك-



 دمعلا هبش يفام - 7

 ةنيدلاب ةريغملاو « ىسوم وبأو , ديزو « يلعو . نامثعو ءرمع ىضق دقل

 مهل ملعيالو « لب لبإلا نانسأ يف اوفلتخا دق اوناك نإو , دمعلا هبش يف لعل

 . [797/185- ؟ا/ل986ك] . نيعباتلاو , ةباحصلا نم فلاخم

 4كقلفا
 أطخ لتقلا نوكي ىتم - 8014 |

 بيصيف « ًافده وأ « ًاديص ىمري نمكم ًائيش ىمر نم نأ ىلع اوعمجأ - ١

 . أطخ لتق اذهف « هلتقيف ف ,ًاناسنإ

 «هدصقي مل ًاناسنإ باصأف ؛ ناسنإ لتق دصق نم نأ لع اوقفتا -

 . أطخ ًالتق نوكي هنإف ء« تامو

 تام نفك « هدنع لصح امئإو « توملل ًاببس سيل يذلا لعفلا -

 . عامجإلاب نومضم

 لشق وهف « ملسم هب اذإف « ًارفاك هنظي نم برحلا ضرأ يف لتق نمو -
 نبا نع) 760: 749/8ي 75847 ١؟4ام] . فالخ الب أطخ
 . 161١| -0١76/هح 4١١7م 60١1رم (رذنملا

 أطخلا لتقلا باقع - 498

 . أطخ لتاقلا ىلع دوقال هنأ ىلع اوقفتا

 ١4١رم]. ةرافكلاو . ةيدلا وه هيف هللا مكح نأ ىلع اوعمجأ امنإو

 نبانع) 7/9/15١ف 7الا/:7491/8ي ١١5 ١1؟4ام 126 /8ط 558417

 . [(يدهملا نع) 7؟/7/ن ؟17/هح (رذنملا

 ةيد و
 لتقلا ةرافك

 أطخلا لعقلا مثإ -

 . [188/5ط 10١٠م 7/4/؟ش]. عامجإلاب هيلع مثإ ال أطخ لتاقلا

 - مو190-



 ْ ا أطخلاو . دمعلا عامتجا -0

 1 ""عامجإلاب دوقلا طقسو»« ئطخمو « دماع لنتقلا يف كرتشا اذإ
 1 . [«ضعبلا ن نع) ؟؟؟/هحإ

 عانتمالاب لتقلا - "7

 ذأ يل هيقسبإلا نأ دمعتف ؛ ةيقسي نأ ىلع داق وهو ملم« هاقستسا نم

 .[ د ”ةمألا نم دحأ نم فالخ الب هيلع ىدتعأ دق هنإف « ًاشطع تام

 ليتقلل رخآ كاسمإ دعب لتقلا - "77

 5300 "نال الب لتقي لتاقلاف ءرخآ هلتقو « ًالجر كنمأ نم

 رشابملا ريغلا لتاقلا ةناعإ

 هنأ ىلع اوعمجأ دنقف « هلتق رضحي ملو «رخآ لتق ىلع ًالجر ناعأ نم

 : . ["48١8ك] . هب لتقيال

 لتقلا ئلع هاركإلا - 6
 .لعتلا ىنلع هركتسملا ىلعو « هاركإب حابيال لتقلا نأ ىلع عامجإلا دقعنا

 ' . هلتق ىلع ه هركتسا نم لتق نإ مثأي هنأو « هسفن نع عفدلاو « لتقلا بنتجي نأ

 1 |؟؟١/هح (يزاريشلا نع).755/1؟ف ريغو « ضايع نع) 78/1٠١ ش]

 اسنإ لتقل رارطضالا - 5

 مل مدل: نوقحم ًايمذآ الإ دجي مو ةمدخت نم كابل ىلع فرشأ نم

 6 عامجإلا هيلعو « ًارفاك وأ تاك ًاملسم ء هنم وضع فالتإ الو ء هلتق حبي

 ' . [؟[لك/5ب :18/9يإ

 ٍْ . [؟؟7/هح] . نوفلتخم نوعباتلاو « تابثإالو « يفن ةباحصلا نع هيف لقتي ملأ"
 لتاق وهف ؛ ٍثوني ىتح الصأ هكاردإ نكمبالو « ةتبلا هل ءامأل لوتفملا نآ ملعيب ناك نإ هقسي مل يذلا نإ

 . [؟091/م] . ةيدلا هيلع رمع لاقو ء طخ لتاق وهف ٠ كلذ ملجيال ناك نإو . لوقلا هيلعو ءادمع '
 أ ىمخل سحب هنإف . هلتقيل لتاقلل هكسمأ نإو . هيلع ءيش الف , هلتقي. لتاقلا نآ كسمملا ملعي مل نإ ("

 ! نع ةياور وهو ءاضيأ لتقي كلام لاقو . يلع نع كلذ يورو « ةعيبرو « ءاطعبو  دمحأ لوق وهو. تومي

 ٠ بقاعي : :رذنملا نباو ءروث وبأ « يعفاشلاو ؛ ةفيثح وبأ لاقو . ىسوم يبأ نب ناميلس لوقو « ذغحأ

 ايل لتقيالو

 -مق84-



 عورشملا عافدلا مكح - 7

 « هلام وأ . ههرح وأ « هحور ديري ؛ هوحنو « ِصُللاك . صخش هيلع ادع نم
 . [١017/1ش ١/75ه 95١5م ١؟4رم] . بجاو هعفد نأ ىلع اوقفتا دقف

 عورشملا عافدلا يف لتقلا -4

 ىلع ءيش الف« عورشلا عافدلا ةلاح يف لتقلا ناك اذإ هنأ ٍىلع اوقفتا
 . ًاصاصق لسقلا قحتسا دقف . عفادلا لتق نم يدتعملا نُكمت نإ امأ . لتاقلا
 .[1728/1؟ف ا؟5رم]

 عورشملا عافدلا تابثإ - 6

 وأ « هسفن نع ًاعفد هلتق هنأو , هتأرما عم هدجو هنأ ىعدلو , ًالجر لتق'نم

 هلوق لبقي مل هلتقب الإ هعفد ىلع ردقي ملف  همرح ىلع هرباكي هلزنم لخد هنأ

 لوعقملا دجوأ ءاوس .« صاصتقلا همزل « هاعذا ام ىلع ةنيب مقي ب مل نإف « ةنيبب الإ

 هيلعو « اجو مل مأ .حالس همم دجووأ ؛اهريغ يف مأ: لئاقلأ راد يف

 . | ءال/خي ففقللدا ١ة١/ةح]. عامجإلا

 ودعلا هب سرتت نم لتق -
 (مكالا)

 ريغلا ةلآب لتقلا -

 . [؟١"/هحإ . عامجإلا هيلعو « ةبوتلا الإ رشابملا عم هيلع ءيش الف« لتقلا

 ثرإلا نم هنروُم لتاق نامرح -
 (مم141)

 لتاقلا ةداهش -

 (؟1؟ه)

 لتقلا توبث -

 تانّيب , ةماسق : ر

 -مؤو4-



 هيدي نيب راملل يلصملا لتق -

 ًدقرملا نونجما لثق -
 )15١2(

 ردق

 ردقلاو « ءاضقلا ديدحت -

 تايئزج وه ردقلا نإو « لزألا يف يلامجإلا « ىّلكلا مكحلا وه ءاضقلا نإ

 الا . [١١/4١14ف] ..ءاملعلا لوق هيلعو . هليصافتو . مكخلا كلذ

 ' ردقلا تابثإ - 5١77

 «هرذقو  ىلاعت هللا ءاضقب تاعقاولا عيمج  نإو « قح ردقلا تابئإ نإ

 ' . هلا لهأ عامجإ هيلعو « اهرضو ءاهعفن؛ « اهّرشو ,اهريخ

 | هيف نوفلتخيال ءردقلا ىف ذ مهبهذمو « ةنسلا لهأ دقتعم نإف « كلذ ىلعو

 | رهاغإ هتولعفيام نأو , دابعلا قلخ هنأو . نكي مل أشي مل امو ناك هللا ءاشام نأ
 : لكو , ديعس مهنمو « يقش مهنمو . لوذخم مهنمو ؛ ناعم مهنمف « هملعب

 . نسح مهنمو ؛ حيبق مهنمو « ينغ مهنمو « ريقف مهنمو . نهترم هلامعأب

 امل ع كله عم كال وال الالإ١٠ كمرأق ندد - 1١99/1١

 هيف لادجلاو ءز دقلاب ناميإلا - +١"

 : يتلا راثآلا يف ءاجام ىلع ء.ردقلاب ناهإلا ىلع نوعمتجم ةئسلا لهأ

 : ا ]ل اهيف ةلداجملا كرتو« اهيناعم داقتعا ئلعو « هريكذ تنمضت

 . ممل

 ردقلاب جاجتحالا - 4

 ْ هاهنام ىتا اذإ ةجح ردقلا لغجي نأ دحأل زئاجريغ هنأ ىلع ء ءاملعلا عمجأ
 هللا ملع يف قبس دقو , تلق نأ ىلع ينمواتأ : لوقيف , هيلع همرحو « هنع هللا

 ١ كلذ قيلس دقو .روجأ وأب ملظأ نأ وأ ينزأ وأ ؛ قرسأ نأ ىلع ينمولتو « لتقأ نأ

 . [ممللذكدكإ هردقو « ىلاعت هللا ملع يف يلع

 اس 4ووادل



 فذقلا ةبوقع - |

 فذقلا دح :َر ش

 فدذقلا نم ءوضولا -

(4450) 

 نآرق
 نآرقلا وهام - 80ه

 نم عومسملاو . فحاصملا يف بوتكملا نأ ىلع مالسإلا لهأ عامجإ
 رخآ ىلإ «نيملاعلا بر هللا دمحلا# لوأ نم « رودصلا ىف ظوفحملاو  ئراقلا

 لك « 8 دمحم بلق ىلع ليربج هب لزن يذلاو ء «سانلا برب ذوعأ لق»
 . ازاجمال ةقيقح نآرقلا « همالكو « ىلاعت هللا :باتك كلذ

 ةحتافلا نأ يف دوعسم نبا نع لقتامو . عامجإلاب رفك كلذ فلاخ نمو 1

 . هنع حيحصب سيل لطاب اذهف ؛ نآرقلا نم تسيل نيتذوعملاو
 نم ةفص وهو , قولخم ريغ هللا مالك نآرقلا نأ ىلع فلسلا قافتا نإو

 6ه:08/94ي الا ١ك .59١:8 59م #17رم]. ئلاعتو هناحبس هتاذ تافص

 « يراخبلا نع) 1550477451 256 90/8١/21584ف معا

 . [(يوونلاو , مزح نباو « يقهيبلاو

 قولخم ريغ هللا مالك نآرقلا - '

 (م1ه)

 نآرقلا ميظعت - 5185

 « همارتحاو « قالطإلا ىلع نآرقلا ميظعت بوجو ىلع ةمألا تعمجأ

 . هتنايصو « ههيزنتو

 -ةهيؤال



 وهو « ةروذاق يف هاقلأ وأ « فحصملاب وأ ءاهنم ءيشب وأ: هب فختسا نمف

 . [1686 ,/4/؟ع] . هرفك ىلع ءاملعلا عمجأ دقف . كلذب ملاع

 'نآرقلاب مكحلا بوجو -
 ةفضسنفا

 ٠ نآرقلاب يضاقلا ةفرعم -

 ممول - 544)

 ! نآرقلاب يتفُخا ةفرعم -

(45) 
 نآرقلل فلاخملا ثيدحلا در - 7

 .ثيدج يف امك , داحآلا رابخأ نم نآرقلا فلاخخام در ىلع ءاملعلا عمجأ

 زهع هدر يذلاو « ةقفن الو ء ىنكس اهل سيل : ًاثالث ةقلطملا يف سيق تنب ةمطاف

 اوصحأو نهتدعل نهوقلطف ءاسبنلا متقلط اذإ يبنلا اهيأاي» : ةعركلا ةيآلاب

 . [76قح] ١( : قالطلا) «نهتويب نم نهوجرختال مكبر هللا اوقتاو ةدعلا
 نآرقلاب فلخلا -

 (غه44 - 4045)

 نآرقلا ظفح -

 ؛ ةحتافلا ظفح نسم نأ ىلعو نآرقلا نم ءيش ظفح بوجو ىلع اوقفتا
 . كلذ نْم رثكأ ظفح همزلي ال هنأو ؛ ظفحلا ضرف ىدأ دقف اهعم ىرخأ ةروسو

 .« لئاسرلاو  بطخملا نم هبلق ألتما نم مذ ىلع نيملسملا عامجإ نإو
 . نيدلا ملعو « نآرقلا نم ءينش هيف نوكيال ىتح , ناهكلا عيجاسأو

 عييمج ىلع هعيمج طبض نأو . نآرقلا عيمج ظفح ناسحتسا ىلع اوقفتا

 . [5/4*5ه 5١"رم] . انيعتم سيلوع ةيافكلا ىلع بجاو ةمآلا

 ٠ ءارقلا ىنعم -

 لبق جراوخلل لاقي ناك اذهلو . ءاملعلاو « دابعلا مه : ةباحصلا دنع ءارقلا

 ا داهتجالاو « ةدابعلا نم هيلع اوناك امل ءارقلا : مهجورخ

 - هى



 نآرقلا يفام لك ةحص -

 قح يتأي ام وأ « ىضمام ربخ نم نآرقلا يف دروام لك نأ ىلع اوقفتا
 . هيف كشال قدصو . حيحص

 . هتبثأ ام ىفن وأ ءربخ وأ ء مكح نم نآرقلا هب ءاج امم ءيشب بذك نمف ْ

 ىلع اوعمجأ دقف « هب ملاع وهو « كلذ نم ءيش يف كش وأ « هافنام تبثأ وأ

 . [186/7ع ١1/6 , 4/١رم] . هرفك

 نآرقلابا برعلا يدحت - 61
 اوزجعف , نآرقلا لشبب اوتأي نأ ىلإ برعلا اعد ب ًادمحم نأ ىلع اوقفتا

 . [١؟7ةرم] . مهلك

 نآرقلا ثوبث -

 . [517/7ش] . عامجإلاب رئاوتلاب الإ تبثيال نآرقلا نإ

 نامثع فحصم -
 (ضايع نع) ٠١9/4 ش] . نامثع فحصُم يفام ىلع عامجإلا رقتسا

 :[١؟1/15ف

 نآرقلا تايآ بيترت -

 يهام ىلع اهمظنو « ةروس لك يف تايآلا بيترت نأ ىلع نيملسملا عامجإ
 ةمألا هتلقن كلذ ىلعو  ىلاعت هللا نم فيقوت . فحصملا ىف نآلا هيلع

 57/15237١ 14/95ف (ضايع نع) 150 - 57/4ش] . كي اهيبن نع

 . [ 170/50 (ينالقابلا نع)
 نآرقلا فيرحت - 6

 لقن ةلوقنملا . ةظوفحلا « ةّيورَا تاءارقلا ريغ نم ًافرح نآرقلا يف داز نم
 هيلع تماق دقو « فرح ناكم ًافرح هنم لدبوأ . ًافرح هنم صقن-وأ « ةفاكلا
 . لعفام فالغب هنأب ًامللع . كلذ لكل ًادَّمْعتم ىدامتف « نآرقلا نم هنأ ةجحلا
 . 1١١/4 1١3/53[ 445م ١0/4 رم 5919/5 2180/5ع] . عامجإلاب رفاك هنإف

 دوى مد



 ةيآب ةيآ ليدبت - 5

 ْ ٠١/4 ش٠ نيملسملا عامجإب مارح ماكحأ ةيأب لاثمأ ةيآ لادبإ

 . [(ضايع نع)
 نآرقلا نم ءيش دوحج -

 ْ ملاع وهو . هيلع اعمجم ًافرح وأ  ةآ نآرقلا نم دحج نم نأ ىلع اوعمجأ

 . [١/7807ج 186/5ع] . رفاك وهف ء كلذ

 ِْ فحصملا نم نآرقلا ريغ عفر - 4

 .٠ نآرقلاريغ نآرقلا طخب فحصلا يف بتكيال هنأ ىلغ نوملسملا عمجأ

 ىلع اوظفاحإ : ةيآلا يف ةدايزلا نأ ىلع نوعمجم مهنإف « هيلعو
 الو ؛ اهب أرقي نأ دحأل لحيال (رصعلا ةالص) . *ىطسولا ةالصلاو تاولصلا

 . [008م ١/ةرم ١0/5 ش] هفحصم يف اهبتكي نأ

 نآرقلا ةمجرت - 4

 . [[17/7ع] . "نيملسملا عامجإإب ًانآرق تسيل نآرقلا ةمجرت نإ

 1 نآرقلا ةءارق - "0

 ٠ نوموقي فلسا ناكو . ةالصلا ريغ: يف بهجتال ةءارقلا نأ يف فالخال

 . ١١54| ؟149/ا١ح] . هيلإ | نويدنيو ؛ نآرقلاب ليللا

 ا ةءارقلا حابت نمل -

 ' ادع اميفو“ ضئاحلاو « بتُجلاو « ثدحُلا ريغل نآرقلا ةءارق نأ ىلع اوقفتا

 .[؟؟رم] نسح مامحلاو ؛ ءالَخلا

 , ما ةالصلا يف ناكأ ءاوسو ؛ اهنع زجع مآ ةيبرعلا هنكمآ ءاوس « برعلا ناسل ريغب نارقلا ةءارق زوجيال (''
 إل مأ « ةءارسقلا نسحآ ءاوس « هتالص حصت مل ةءارقلا نع الدب ةالصلا يف هتمجرتب ىتأ نإف ؛ اهريغ
 : هسبأ . حصتو | زوجت : ةفينح وبأ لاقو . دوادو « ةيعفاشلاو ء دمحأو ؛ كلام مهنم ءاملعلا ريهامج لوق وهو

 . [547 - 541/5ع] رداقلا نود زجاعل زوجي : فسؤي وبآ لاقو . اقلطم ةالصلا

 -ةهروهال



 ةءارقلل ةراهطلا - "67
 « ًاينج نكي مل نإ « ىضوتُلا ريغل نآرقلا ةءارق زاوج ىلع نوملسملا عمجأ

 , 1١7417[ - كك١ك 11/8 - 11لال كلر 7ع 78/4 ش] . اهل اضوتي نأ لضفألاو

 نآرقلل ةضاحتسُلا ةءارق -
)0311 

 ةءارقلا حاب نيأ -_

 (مكهع)

 ضئاخلا رجح يف ةءارقلا - 816

 . [١/528ن] . فالخ الب ةزئاج ةتباث ضئاحلا رجح ىف نآرقلا ةءارق

 ةحيحصلا ةءارقلا ةفص - 68

 « ةينامثعلا فحاصملا دحأ تقفاوو « هجوب ولو « ةيبرعلا تقفاو ةءارق لك
 لب « اهراكنإ زوجيال يتلا ةحيحصلا ةءارقلا يهف « اهدانسإ حصو ؛ ًالامتحا ولو
 ءاوسو  اهلوبق سانلا ىلع بجو ؛ نآرقلا اهب لزن يتلا ةعبسلا فرحألا نم يه

 ةمئألا نم مهريغ نع مأ ("ةرشعلا نع مأ ”ةعبسلا ةمئألا نع تناكأ

 « ةفيعض ةءارقلا ىلع قلطأ ةثالغلا ناكرألا هذه نم نكر لتحا ىتمو . نيلوبقملا

 وهاذهو . مهنم ربكأ وه نمع مأ« ةعبسلا نع تناكأ ءاوس « ةلطاب وأ ةئاش وأ

 يذلا فلسلا بهذم وهو « فلخلاو فلسلا نم قيقحتلا ةمث ةمئأ دنع حيحصلا

 . هفالخ دحأ نع فرعيال

 قح ةحيحصلا تاءارقلا هذه نأ يف مالسإلا لهأ نم نائثا فلتخي الو

 هللا نع« ٠ السلا هيلع ليربج نع هلل لوسر ىل اهلك غم ب عوطقم اهلك
 . 35م (يرزجلا نع) ؟7؟8/7ن] . ةمألا لقنب لجو زع

 ينفوت) يرادلا ريشك نب هللا دبعو ء (ه ١١4 ةتس يفوت) رماع نباب روهشملا يبصحيلا هللا دبع :.مهو ('
 ْ نب ءالععلا نب نابز ورمع وبأو « (ه51١ ةنس يفوت) يدسآلا دوجنلا يببأ نب ب مصاعو ء(ه١١1 ةنس

 نب ةزمحو ء(ه48 ةنس يفوت) ميعن يبأ نب نمحرلا دبع نب عقانو ؛ (ه14 ةنس يفوت) رامع

 . (ه١٠© ةنس يفوت) يهرضحلا قاحسإ نب بوقعيو ؛ (ه84١ يفوت) تايزلا بيبح

 نب ديزيو ء(ه ةلس يفوت) يثاسكلا ة ةزمح نب يلع : : مهيلإ ففاضي اغتأ نوروكذملا ةعبسلا مهو"

 ةافغا ةنس يفوت) ماشه نب فلخو (ه ةنس يفوت) رفعج يبأب روهشملا عاقعقلا

 -82ه-



 ْ ءاوس ةحيحصلاو . ةعبسلا تاءارقلا - ”6ه

 فور نم فرخ لك رتاؤت مدع ىلع فلخلاو فلسلا ةمثأ عامجإ
 قرحألا ةحيحصلا تاءارسقلا نيبو ء اهنيب قرفال ةنأ ىلعو 2 عبسلا تاءارقلا

 1 .[؟ا؟ىل/كذ]

 فحضملا ققاوي امب ةءارقلا - 65

 يبل فرحألا ةعبسلا نم دحاو فرح ىلع مهدعب نمو« ةباحصلا عمجأ

 ء اهنم نامثع فحصم ادعام اوعنمو « اهيلع لّزنأ نآزقلا نأ هي هللا لوسر لاق

 : . كلذ ىلع عامجإلا دقعناو

 دخحأ أرقي نأ يأرلاو ءرثألا لهأ نم راصمألا ةعامج دنع زوجيال 0 هيلعو

 تناكأ ءاوس « هيلع عمتجما فحصملا يفام ريقب « ةلفانوأ « ةبوتكم هتالص يف
 ٠ سابع نبا ىلإ مأ ,. بعك نب يبأل مأ؛ دوعسم نبال ةنوسنم هل ةفلاخملا ةءارقلا

 ' . 46 يبنلا ىلإ ةدنسم تناك مأ ءرمعو ركب يبأل مأ

 2 هتياورو هلك كلذب ةءارقلا مهدنع زئاجف « ةالصلا ريغ يف امأ

 يف دجااؤلا ربصخ ىرجم مهدنع يرجيو ؛ نآرقلا ئننعم ىلع هب داهشتسالاو

 تففحصملا ىلع عطقي امك « ىلاعت هللا ىلع دهشيإلو « هنيع ىلع عطقيال ؛ « ننسلا

 : نامثع فحصف . مهتصاخو , مهتماع . نيملسملا نم سانلا ةعامج دنع يذلا
 1١-1٠١581 455] . لجو زرع هللا ىلع دهشيو « هب عطقي يذلا فحصملا وهو

 . [(ربلا دبع نبا نع) ؟همك/ا#ع مكالالا -

 ةذاشلا ةءارقلاب نم ةمامإ -

)9( 

 ةءارقلا يف بحتسيام - 67
 نع جرحي ملام 3 ةءارقلاب توصلا نيسحت م بابحتسا ىلع ءاملعلا عمجأ

 / . كلذ مرح هافخأ وأ « افرح داز ىتح جرخ نإف « «. طيطمتلاب ةءارقلا دح

 ؛نيزحتلاب نآرقلا ةءارسق بسحتسي هنأ ىلع ء ءاملعلا قفتا دقو

 . ربدتلاو « ليترعلاو

 دولا



 . ربدت نودب نآرقلا ةوالت يف درّسلا زاوج يف فالخ الو

 78/4ش] . نآرقلا ةوالت يف عارسإلا يف طارفإلا ةهارك ىلع اوقفتا دقو

 نع) 59/4277/5ف 77/١ ا 17/9/؟ع ( ضايع نع)

 . [(يووتلا
 ةءارقلا يف روسلا بيترت ةاعارم -

 بتال , اهجراخ وأ « ةالصلا لخخاد يفو « ةءارقلا يف روّسلا بيترت ةاعارم 0

 . [(ينالقابلاو . لاطب نبا نع) 7؟/4ف] . دحأ لوق يف

 ةءارقلاب ةروسلا سيكنت - 8

 . [180/؟ع] . هّمَدو . هعنم لع قفتم اهلوأ ىلإ اهرخآ نم ةروُسلا ةءارق

 نآرقلاب ثيدحلا سورد حاتتفا -

 رّسيتام توصلا نَّسَح ئراق ةءارقب #4 هللا لوسر ثيدح سلجم حاتتفا نإ

 . [181/5ع] . ءاملعلا دنع بحتسم نآرقلا نم

 ةعمجلا ةبطخ يف نآرقلا نم ء ءيش ةءارق -

 (؟48)

 تيملل نآرقلا ةءارق -

(09845) 

 ةءارقلل تاصنإلا - ١”

 هل عامتسالاو « نآرقلا ةءارقل تاصنإلاب رمألا نأ ىلع ملعلا لهأ عامجإ

 :فارعألا) «اوتصنأو هل ٍاومعتساف نآرقلا ءىرق اذإو# : ىلاعت لوق يف

 هيف عمسي عضوم لك هب دري ملو . ةالصلا يف نآرقلا عامس دنع وه امنإ .( ع

 . [4841 ك] هريغ نود ىنعملا اذه يف ةيآلا هذه لوزن نأل « نآرقلا

 فحصأْلا يف ةءارقلا - 5
 لوق وهو « بلق رهظ نع ةءارقلا نم لضفأ فحصملا يف ةءارقلا نإ

 . [160/7ع]. هيف فالخالو . فلسلا نم تاعامج

 -ويزلد



 : نآرقلا يف دوجسلا -

 .' ةوالتلا دوجس :ر

 نآرقلا اهيف ةأرقي يتلا ةدملا

 . [65١رم] مايأ ةثالث يف نآرقلا ةءارق ةحابإ ىلع اوقفتا

 00 نآرقلا ميلعتل راجئتسالا - 5

 0 "ةيفنمللا الإ ء ةفاك ءاملعلا دنع زئاج نآرقلا منيلعتل راجئتسالا
 ا1/7/5ن ؛ة/4ح (ضانيع نع) ١59 -158/5ش (ضايع نع) 75/4١خف]

 ظ . [(ضايع نع)
 طقف نامثع فحصم لوبق -

 (م65)
 فحصملا ةباتك - نين

 ىلع اوعمج ءاهحاضيإو « اهنيتو  هنيسحنو « فحصلا ةباتك نإ ٠
 .٠: ١ [79/5ع] . هبابحتسا

 فحيضملا ةباتك ىلع ةراجإلا 1
 . 0٠0/1[ ب. مهعامجإب زئاج فخاصملا بتك يف ةراجإلا 00

 فحصْلا سل ءوضولا - فدل

 نب دعسو « يلع لود وهو لمحو « فحصل نس ثدحملا ىلع مرحي
 . ةباحصلا نم فلاخم مهل فرعيالو «رمع نباوع صاقو يبأ

 .ردّصلاك . ءوضولا ءاضعأ ريغب ناك ولو « هّسم هل زوجيال هنأ ىلع اوقفتاو
 ماك فاعل

 ةرلكطإ: : عصب مل مهردب نارقلا نم ةروس هملعي نآ ىلع الجر رجاتسا الجر نآول هيلع عمجملا لصالا
 : |1317 1/4ف

 -ة مد



 سجنلا وضعلا ريغب فحصملا سم - "4

 ريغب فحصملا باصأف ء انع وفعُم ريغ ةساجن هندب نم عضوم ىلع ناك نم

 7ه/7ع] . دودرم وهو مرحي : يريمصلا لاقو . عامجألاب مرحي الف  عضوملا كلذ
 . [(بيطلا يبأ نع)
 فحصملل هوحنو . بْتُمْلا سم - 4

 فلاخو , عامجإلاب فحصملا سمي نأ هيلع مرحي ربكأ ًاثدح ثدحّلا نإ
 كرنك ١/7١ج] . دواد كلذ يف

 فحصملل ةضاحتسملا سم -

 ةفلحللا

 ودعلا ضرأ ىلإ فحصملاب رفسلا

 فيخ اذإ ءودعلا ضرأ ىلإ فحصملاب ةرفاسملا زوجيال هنأ ىلع اوقفتا
 . مهيديأ يف هعوقو

 ءايارسلا يف فحصملاب رفاسيال هنأ ىلع ءاهقفلا عمجأ دقف . هيلعو
 ١١1 /5ف ا/1//1ب 1971: 18/7ع]. هيلع فوخنملا ريغصلا ركسعلاو .

 . |(ربلا دبع نبا نع)
 راقكل تايآلا ضعب ةباتك - 7

 رافكلا ىلإ ملسملا ناطلسلا وأ . دئاقلا بتكي نأ زوجي هنأ ىلع ءاملعلا قفتا.

 . [(يوونلا نع) 5/١1١٠ف /8/7ع77/8شإ نآرقلا نم تايآ وأ « ةيآ هيف ًاباتك

 رفاكل نآرق هيف دقن عفد - ”*

 الب هوركم ةمات ةروس وأ , ةمات ةيآ هيف ًامهرد وأ « ًارانيد رفاكلا ءاطعإ
 . [58079١ك] . ملعي فالخ

 فحصأْلا عيب - 4
 ةحابإ تيورو . فلاخم الب ةباحصلا عيمج دنع هنع يهنم فحصملا عيب

 ناك هنأ حبصُم نبا نع رثألا امأو . امهنع فالتخاب يبعشلاو « نسحلا نع هعيب

 -وهيو



 نال حضي الفا « كلذ هيلع ركتُبال ؛ نامثع نمز يف فحاصلا عيبيو « بتكي

 « فحاصملا .عيبي نأ لجرلل هرككي ناك هنأ سابع نبا نع رثألا امأو . عوضوم
 ًاضيأ عيضوم وهف « هعيبي نأ اهنم هادي تلمع ام ًاسأبىريالو أرجتم اهذختي
 1 . |1857 8/4ي 601١/م]

 ملسملا ريغل فحصلملا عيب -

 1 (6ه59)

 فحاصللا عيب ةبوقع - 6
 : اللب رمع نبا نع كلذ حص دقو . فحاصلا عيب يف يديألا عطق حابي

 . [60١أ/م] . ةباحصلا نم هل فالخ

 1 نآرقلا تايأ ضعب خسن - 7

 , [[ه؟80ك] . "'ةطخ تبثو . همكح خسنام نآرقلا نم نأ ىلع اوعمجأ
 صيصختتلاو « نايبلا ريخخأت - 8177

 ' زوجيال 2 صيصخت وأ « نايب ىلإ جاتحا ماع وأ « لصجم صن لك نإ
 ٠ صنلا نم دارلا ةقرعم ىلإ فلكملا ةجاح تقو نع كلذ ريخأت عامجإإلاب

 .[7١قحإ

 00 نآرقلا ريسفت - 8
 ؛ هريسفت مرحي هنأو ء نسح ء ءاملعلا نم نآرقلا ريسفت نأ ىلع عامجإلا

 . | ىهركعإ. هلهأ نم سيل نمل هيناعم يف مالكلاو

 0 نآرقلا هباشتمب لوقلا - 8
 ' ميلستلاو « نآرقلا هباشتمب نامإلا ىلع ةنسلا لهأ مهو « ملعلا لهأ عمجأ

 أ امنإو , اهانعم يف ناكامو . اهلك تافصلا ثيداحأ نم # يبنلا نع ءاج الو ؛ هل
 1 لمعلا بجي ماكحألا رئاس يف ناكاموب مارحلاو , لالحلا يف ةرظانملا نوحيبي
 ]1٠١742[. . اهب

 ١ ني ةلاولل ةيضولا اريخ كرست نإ توبملا مك دحآ رضح اذإ مكيلع بتك# :.ىلاعت لوق يف امك("
 : :٠013 ءاسنلا) . ثيراوما ةياب ةخنوسنم اهنإف « 18١( : ةرقبلا) . «نيقتملا ىلع اقح فورعملاب نينرقالاو

 - 4و١ ال



 ماكحأألا تايآب لوقلا -

(35”) 

 ريسفتلا يف نامثع فحصم يف سيلام دامتعا -

 (م1 ه0

 نآرقلا يف ةلمسبلا - ٠ 508١

 لئاوأ يف فحصملا يف ًاّطخ ةلمسببلا تابثإ ىلع اوعمجأ ةباحصلا نإ

 . نيملسملا عامجإب ةلمسب اهلوأ يف سيل يتلا ةءارب ةروس ىوس « ًاعيمج روسلا

 ةروس ريغ روسلا لئاوأ يف اهتبثأ نم رفكيال هنأ ىلع ةمألا تعمجأ دقو ش

 . اهافن نمالو « ةءارب

 هللا مسب هنإو ناميلس نم هنإ# : لمنلا ةروس ءانثأ يف ةلمسبلا نإو

 . عامجإلاب رفك ًاقرح اهنم دجح نمف . عامجإلاب نآرق «ميحرلا نمحرلا
 . [1/7١71ن ١/؟رم 15/775 ش هه 1970157 كلل 75 /”ع]

 ةحتافلا تايآ -

 . عامجإلاب تايآ عبسس ةحتافلا نإ

 اميفو ؛ تادش ثالث (ميحرلا نمحرلا هللا مسب) يف نأ يف فالتخاالو
 7١1/1 ط 7/44 - غال4؟ك] . ةديدشت ةرشع ىدحإ ةروسلا ةيقب نم اهادع

 .[8/5١1ن ؛١/55ي ”١6/9 ش

 اهوحنو « ةرقبلا ةروس مسا ركذ - 7

 ةروسو « ءاسنلا ةروسو « ةرقبلا ةروس لوق زاوج ىلع عامجإلا رقتسا
 : لوقي مهضعب ناكو . لوألا رصعلا يف عازن هيف نإكو . اهوحنو « توبكنعلا .

 لطاب اذهو . .. اذك اهيف ركذي يتلا ةروسلا : لاقي افغإو ء اذك ةروس لاقيال

 . [(ريثك نبا نع) الا /8ف 777 -7717/7ش] . دودرم

 -هوو1-



 ةيصولا ةيآ يف ريخخا ىنعم - 5

 ش ءدحأ رضح اذإ مكيلع بتل ىلاعت هلوق يف ريخلا نأ ىلع اوعمجأ |
 ١ .لاملاوه ١( : ةرقبلا) ٠ . 4نيبرقألاو نيدلاولل ةيصاولا ًاريخ كرت نإ توملا

 : : .[[مددمشإ

 موصلا يف ثفرلا ىنعم - فين

 ةدبل مكن لحأ» ىلاعت هلوق يف ثفرلا نأ يف ءاملعلا فلتخي مل
 . ١ رق عامجلا وه (1810 : ةرقبلا) 4 . . مكئاسن ىلإ ثفرلا مايضلا

 زاصحإلا يف يدهلا - 6

 .. مُئرصْحأ نإف هلل ةرمعلاو جحلا اوهتاو» : ىلاعت هلوق ليوأت يف اوفلتخي مل
 ' نبأ نع يورام الإ ء«ةاش يدهلا نأ (195 : ةرقبلا) 4. .. يدهلا نم رسيتسا امف
 . نيفيا . ةرقب نود ةرقبو « ةندب نود ةندب : رمع

 مارخلا دجسملا رضاح وه نم -

 0000 ةدف
 : جحلا ضرف ىلعم - 85

 ؛ هيف ضرف نمف تامولعم رهشأ جحلا# : ىلاعت.هلوق ليوأتب ءاملعلا لاق
 . ]١6875[ . ةيبلتلا وه ضرفلا نإ ::(1917/ : ةرقبلا) ٠ «جحلا

 0 تادو دعملا مايألا يه ام - 5417

 ا هلوق يف تادودعملا مايألا نأ هيف فالسخال يذلا عامجإلا
 .:قيرشتلا ماسيأ يه (؟٠ * : ةرقبلا) «تادودعم مايأ يف هللا اوركذاو»: ىلاعت
 . [امكفك ك]

)0 
 1 حكنت ال يتلا ةكرشملا

 : ةرقبلا) 4... نمؤي ىتح تاكرشملا اوجكنتالو»: ىلاعت هلوق ليوأت نإ
 .[1؟؟:؟2] ءاملعلا ةعامج دنع تايسوجملاو , تاينثولا نه ةفقز
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 يلوملا ةئيف - 8

 نولؤي نيذلل# : ىلاعت هلوق نأ فلخلاو . فلسلا نم ءاملعلا فلتخي مل

 : ةرقبلا) . ؟ميحر روفغ هللا نإف اوؤاف نإف رهشأ ةعبرأ صبرت مهئاسن نم
 ايي هيلع ردق نمل عامجلا وه ةفضشأ

 ةقلطملا ةعجر تقو -

 يضف نهدرب قحأ نهتلوعبو) : ىلاعت هلوق نأ يف ءاملعلا نيب فالخ ال
 ”اقذحلا ةيفكتدل ةدعلا هب ينع هنأ (77+ : ةرقبلا) . 4كلذ

 ةنسلل قالطلا ةفص - 0

 يف ةرم دعب ة ةرم يصتقي 1: ةرقبلا) «ناترم قالطلا» : ىلاعت هلوق

 « ةدعلل راتخملا قالطلا وه ءاملعلا دنع اذهو .ًافرتفم الإ نوكي الف « نيتقو

 عنا - 77/9791 ك] . هبر ىصعو « هلعف همزل هفلاخ نمو « ةنسلاو

 ىربكلا ةنونيبلا نوكت ىتم -

 : ةرقبلا) ؟ناسحإب حيرست وأ9 : لجوزع هلوق نأ ىلع ءاملعلا عمجأ
 اهقلط نإفإ : ىلاعت هلوقب ينع اهايإو . نيتقلطلا دعب ةثلاثلا ةقلطلا يه (4

 . [١57595ك] . (37» : ةرقبلا) .٠ «هريغ ًاجوز حكنت ىتح دعب نم هل لحت الف

 ةافولا ةدع هيلإ تهتنا يذلا مكحلا - 8918

 مكنم نوُفوتُي نيذلاو» : ىلاعت هلوق نأ يف ةمألا ءاملع فلتخي مل

 : ةرقبلا) * . . جارخإ ريغ لوحلا يلإ ًاعاتم مهجاوزأل ةيصو ًاجاوزأ نورذيو ا

 نصبرتي ًاجاوزأ نورذيو مكنم نوُفوَتُي ب نيذلاو» : ىلاعت هلوقب سن دق(

 . [79ل533 - ؟ا/١59ك] . (584 : ةرقبلا) ©. ًارشعو رهشأ ةعبرأ نهسفنأب

 قالطلا ةعتم ديدحت - 4

 حانجال : هلوقب ىلاعت هللا اهركذ يتلا ةعتملا نأ يف ء ءاملعلا فلتخي مل

 ىلع نهومو ةضيرف نه اوضرفت وأ نهوسف ملم ءاسنلا متقّلط نإ مكيلع

 ريغ (؟41 0 775 :ةرقبلا) 4فورعملاب ًاعاتم هردق رتل ىلعو هردق عسوملا

 وم



 | ابوبجو ةفرعم اهردق فورعمالو . اهغلبم مولعمالو؛ ةدودحمالو . ةردقم
 : ' فورعماب ًاعاتم هردقب ًاضيأ رتقملا ىلعو « هردقب عبسوملا ىلع يه لب ِب هزواجتيال

 ما لجو رع لاق امك

 ١ مأل ةؤخإلا ثاريم - 6

 1 ثروي لججر ناك نإو# : ىلاعت هلوق يف ةوخإلا نأ ىلع ءاملعلا عمجأ
 ؛ رثكأ اوناك نإف سدسلا امهنم دحاو لكلف تخخأ وأ خأ هلو ةأرما وأ ةلالك
 . مأل ةوخإلا مه (١؟ : ءاسنلا) ٠ » ثلثلا يف ءاكرش مهف كلذ نم

 5-0 كا اذكه مهئاريم سيل بأل وأ ,ءاقشألا ةوحخإلا نأ اوعمجأو
 . ["/لو4

 يرستلاو حاكنا يف اغا -

 مكيلع تبمرح# : ةيآلا هذه يف ٌنركُذ نم نأ ىلع نوملسملا عمج

 تخألا|تانبو خألا تانبو مكتالاخو مكتامعو مكتاوخأو مكتانبو 0
 ْ مارح (17: ءاسنلا) «. ٠ ةعاضرلا نم مكتاوخأو مكنعضرأ يت اللا مكتاهمأو
 ا .|!؟١80 كإ. نهب يدستلاو ؛ نهحاكت

 2 ةرفغملا هل نم - "ا91/

 ْ نمل كلذ نودام رفغيو هب َكَرْشي نأ رفغيال هللا نإ# : ىلاعت هللا لوق
 . هيلع خسنلا زوجيال مكحم نيملسلا عامجإي وه (68 : ءاسنلا) . ٠
1 

 لتقلا ةرافكو « ٍةيدلاب فلكملا - 4

 ظش ةبقر ريرحتف أطخ ًانمؤم لثق نمو# : ىلاعت هلوق نأ ىلع ءاملعلا عمجأ
 : دارأ امنإو « ديبعلا هيف لخديال (97 : ءاسنلا) . #« هلهأ ىلإ ةملسم ةيدو ةنمؤم
 1 . 881١| 5ك] . رارحألا
 ٍْ مارحإلا دعب ديصلا - 8

 ! اومهفو , همارحإ نم لح نمل ديصلا كرتب سأبال هنأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ
 , 'دييصلا ةخابإل وه (7 : ةدئاملا) «اوداطصاف متللح اذإو# : ىلاعت هلوقب رمألا نأ
 . م: مارحالا لاح يف مهيلع رت نأ دعب

 -وه94-



 باتكلا لهأ ماعطب دارملا
 اوتوأ نيذلا ماعطوإل : ىلاعت هلوق نأ نآرسقلا ليوأتب ملعلا لهأ عامجإ

 لا مهحئابذ هب ينع امإ (ه : ةدئاملا) ) «مكل لح باتكلا

 ءوضولاب فلكملا نم - 0١

 مستمق اذإ اونمآ نيذلا اهيأاي# : ىلاعت هلوق يف رمألاىلع عامجإلا
 مكسيوؤرب اوحسماو قذارلا ىلإ مكيدياد م كهوجو اوعمضاف ةالصلا ىلا
 طقف ثدحملل باطخ وه (؟:ةدئاملا) نيبعكلا ىلإ مكلجرأو
 .[ةكراحإ

 ضرألا يف داسفلا ىنعم -

 ينب ىلع انبتك كلذ لجأ نمإل : ىلاعت هلوقب ضرألا يف داسفلا
 سانلا لتق امأكف ضرألا يف داسف وأ « سفن ريغب ًاسفن لتق نم هنأ ليئارسإ
 ةفاخإو « نيملسملا بلسو « قيرطلا عطق هب هب ينع اغإ (*3 : ةدئاملا) #. . اعيمج

 . [5048] . هيلع عمتجم رمأ اذهو مهلبس

 ةبارحلا دح بجوم -”00#

 «. . هللا نوبراحي نيذلا ءازج امنإ» : لجو رع هلوق ىنعم : ءاهقفلا لاق
 . [75:*ةك] . لجو زع هللا نيد لهأ نويراحي : (** : ةدئاملا)

 لتاقلا ىلع قدصتلا ىنعم - 5
 نأ اهيف مهيلع انبتكو# : ىلاعت هلوق يف قدصتملا نأ ءاملعلا فلتخي مل

 َنَسلاِب نّسلاو نذألاب نذألاو فنألاب فنألاو نيعلاب نيعلاو سفنلاب سفنلا
 لوتقملا وه (4© : ةدئاملا) *.. هل ةراقك وهف هب قدصت نمف صاصق حورجلاو
 . ["4161ك] . هنع وفعي : : يأ هلتاق ىلع همدب قّلصتي

 ةمكحُم ديصلا ءازج ةيآ - 6

 ديصلا اولتقت ال اونمآ نيذلا اهيأايإ»: ىلاعت هلوق نأ ىلع نوملسملا عمجأ
 اوذ هبب مكحي مَمّنلا نم لتق ام لثم ءازجف ًادمعتم مكنم هلتق نمو مرح متنأو

 -هله-



 ْ «ايص كلذ لدع أ يكاسم اعط ةثك أ ةعكا غلب يح مكنم لدع
 . ادهم 145/1 ب ةمكحم ةيآ:يه (96 : ةدئاملا)

 ' ةينادحولاب رارقإلا - 7

 ْ نم مدآ يشب نم كبر ذخأ ذاوإل : ىلاعت هلؤق يف ملعلا لهأ عمجأ
  اهنأ ١178( - ا: فارعألا) «.. مهسفنأ ىلع مهدهشأو مهتيرُذ مهروهظ
 ْ مكبرب تسلأ) : مهسفنأ ىلع مهدهشأو , مهقطنتساف , داسجألا لبق حاورألا
 : اولوقت وأ» «نيلفاغ اذه نع انك انإ# : اولوقت لأ اورظنا : لاقف , «ىلب اولاق
 : [(قحسإ نع) قفل «مهدعب نم ةيرذ انكو «.لبق نم انؤابأ كرشأ اغإ

 : ةمينغلا يف نيدهاجملا قح - 07

 ٠ لافنالا لق لافنألا نع كنولأسي9 : ىلاعت هلوق نأ ىلع ءاملعلا عمجأ
 مئانغ يف ردب لهأ فلتخا نأ دعب لزن امنإ . ١( : لافنألا) ©«. . لوسرلاو هلل
 هلل نأف ءيش نم متمنغ اغأ اوملعاو) : هلالجو لج ةلوق لزن كلذ دعبو «ردب
 .|" هالك - 55.( 4١ : لافنألا) ©. هسمخ

 هيلع بقاعملا زنكلا - 51 4

 يف اهنوقفنيالو ةضفلاو بهذلا نوزنكي نيذلاو» : هناحبس هللا لوق

 انهب ىوكتف منهج زان يف اهيلع ىمحُي موي . ميلأ باذعب ْمُهَرشَبَف هللا ليبس
 هننم ىدؤت ال يذلا لاملا زنكلا نم دارملا . (#ه - "4 : ةيوثلا) 4.١ مههابج '

 نم ءابملعلا رئاسوع راصمألا ءاهقف ةعامج هيلعو « رمع نبا لوق وهو « ةاكزلا
 . 1739700 - ١ 754م/- 17785ك] . فلخلاو , فلسلا

 ةاكزلا ةيابج ىلوتي نم - 8

 ْمهرَهَطُت ةقدص مهلاومأ نم دخل : هنأش رع هلوق نأ ىلع ء ءاملعلا عمجأ

 ءءافلخلا « 85 هللا لوسر بانم اهيف بوني ٠( 7 : ةبوتلا) ©: اهب مهيكزتو
 ”اديفنلا هفاقم ن نوموقيو « هدغب ءارمألاو

3003 



 ءابُث لهأ لضف - ٠
 هيف موقت نأ قحأ موي لوأ نم ىوقتلا ىلع سسأ دجسملا# : ىلاعت هلوق

 لؤندق(١٠ ل ةبوتلا) ٠ «نيِرَهُطلا بحي هللاو اورّهطتي نأ نوبحي لاجر هيف

 [797/84١ك] . هيف فالخ ال اذهو . ءاملاب مهئاجنتسال « ءابق لهأ يف

 رجفلا لضف يف - مي

 . «ًادوهشم ناك رجفلا نآرق نإ» : ىلاعت هلوق ليوأت يف ملعلا لهأ لاق
 . [11557ك] . راهنلا ةكئالمو « ليللا ةكئالم هدهشت : (78 : ءارسإلا)

 ةعافشلا ماقم -

 نأ ىسع كل ةلفان هب دجهتف ليللا نمو# : ةيآلا هذه يف دومحلا ماقملا
 نم نيبنذملا يف  هتعافش وه (99 : ءارسإلا) . «ًادومحم ًاماقم كبر كثعبي
 ىلع هفالخ هنع يرو. دهاجم نع يورو ًاثيش الإ ملعي فلاخم الب « هتمأ

 |[ مهنم ًاعامجإ راصف , ةعامجلا هيلعام

 اهمراحم نم ةأرملا دبع - 561

 نم كلذ يف فلتخي مل « نيعباتلاو « ةباحصلا نم نيملسملا ءاملع عمجأ |

 يف ةلاد غانو: هلت نمنع أ اهل حبال لا أ ءاهقفلا نم مهدعب

 تكلم ام وأ مهجاوزأ ىلع الإ . نوظفاح مهجورفل مه نيذلاوإ : ىلاعت هلوق
 وأ» : هلوقب ينع هنأل , ١( - © : نونمؤملا) . 4نيمولم ريغ مهنإف مهناميأ
 . [؟45539/- 745554] . ءاسنلا نود لاجرلا ؟مكناميأ تكلمام

 باجحلاب ةرحلا فيلكت - 514

 نسم ءاسنلا هب رمأ امب دري مل ىلاعتو هناحبس هللا نأ ىلع نوعمجم ءاملعلا
 نينمؤملا ءاسنو كتانبو كجاوزأل لق يبنلا اهيأاي» : لاعت هلوقب باجحلا
 كلذب دارأ امنإو , ءامإلا (54 : بازحألا) # . . نهبيبالج نم نهيلع نين دي
 .[98١431ك] . رئارجلا

 ةعمجلا موي ةعمج ا ةروس ةءارق -

 (مقم)

 -/ا١وة -



 ا ةعمجلا موي هب رومأملا ركذلا - نفاد

 اونمآ نييذلا اهيأايإ» : هناحبس هلوق يف ركذلا نم دارملا نأ ىلع عامجإلا
 »ق عيبلا اورذو هللا ركذ ىلإ اوعساف ةعمجلا مويازنم ةالصلل يدون اذإ

 . [17؟5١] . ةبطنخلاو « ةالصلا وه (4 : ةعمجلا)

 ا ةعمجلا دعب دجسملا يف ءاقبلا 5

 تيضق :اذإف+ : ةعمجلا ةالص نع ىلاعت هلوق يف رمألا ملعلا لهأ مهف
 ' وهامإ (9: ةعمجلا) «.. . هللا لضف نم اوغتباو ضرألا يف او رشف ةالصلا
 : ىلإ يعسلا نم عنميام لكب لاغتشالاو 3 فرصتلا نم نم عنم ا دعب ةحابالل

 . [84419ك] . ءادنلا دنع ةعمجلا

 ١ كرابت تايآ - 7117

 . [8١١/؟ن] . ةلمسبلا نودب عامجإلاب ةيآ نوثالث كرابت ةروس

 ضضارق
 '  ةبراضملا ةكرش : ر

 ضرق
 : لضّرقلا فيرعت - نقف

 3 هيلإ هعقدت كلام نم ًائيش ًاناسنإ يطعت نأ وه ضرقلا نأى لع اوقفتا
 . ىمسم لجأ ىلإ امإو « هتمذ يف ًالاح امإ . هلثم كيلع

 | عامحإب زاج ًارهش وأ «ًالوح اهب ينلهموأ: مهارد ينفلسأ : لاق ولو
 : . [1478692 115م ؟4رم] . ءاملعلا

 :ضرقلا مكح - 89

 . زرئاج ضرقلا نأ ىلع نوملسملا عمجأ

 . [؟؟9/هن ؟4رم 780/4 ي] . ريخ لعف هنأ ىلع اوقفتا دقو

 ضارقتسالا مكح - 0

 . هيقط ىلع صقن لو, ةجاحلا ددع ضوقلا لؤساوج يف فالخال

 . [(نالسر نبا نع) ؟؟9/ةذ]

 >و9م-



 هضارتقا زوجي ام -

 "”ناويحلا ادعام ءيش لك ضارقتسا زاوج ىلع اوقفتا

 « نوزوملاو « ليكملا نم يلثم لام لك يف ضرقلا حصي هنإف « هيلعو
 « بشخلاك « هيف توافتلا لقو « هنزو نكمأ دامج يميق لام لكو . ةمعطألاو
 (رذنملا نسبا نع) ؟87/4ي ١٠الام ؟عرم] . عامجإلا كلذ ىلعو . بطحلاو

 . مة

 ضرقلا قيثوت -

 دق هنأ ةقيثو كلذب بتكو , دهشأو « لجأ ىلإ ضرقأ نم نأ ىلع اوقفتا
 . [87رم] . حيحص ضرقلا نأ ىلع اوقفتا دقف « لعفي مل نإف . هيلعام ىدأ

 ضرقلل نيدملا ةيكلم - 57

 « هتبهو « ءاش نإ هعيب هلو . هكلم دقف . ًائيش ضرقتسا نم نأ ىلع اوقفتا+
 . ١[ 98١م 94 رم] . هكلم رئاسك هيف فّرصتلاو

 ضرقلل نيدملا ناممض -4*7

 لاح يف هلثم ضفَسْلا ىلع انومصضم نميدلا ذأ ىلع عامجألا حم
 . [(ضعبلا نع) 60١١م ة4رم] . هبصغ

 ضرقلا نمضي نم طارتشا - 6

 . لطاب طرش هنأو , نماض طارتشا ضرقلا يف زوجيال هنأ يف فالخ إلا
 .ل151مإ

 عيبلا يف ضرقلا طارتشا -

 هع

 ضرقلا ءافو -

(1415) 

 ةفينح وبآف ؛ كلذ ىوسام امآو : نوزوملاو « ليكملا « تايلثملا ضرق يف وه امنإ قافتالا : ةيميت نبا لاق
 . [44] . ناويحلا يف عازنلاك هيف عازنلاف . هدنع هل لثم الو « لثما ضرقلا بجوم نآل . هضرق زوجي مل
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 00 ةهمرق
 ! | ةعرقلا مكح - 5

 . [؟85/4ط]. ةع رقلاب لمعلا ىلع نوملسملا عمجأ

 حاكنلا يلو رايتخال ةعرقلا -

(4189) ْ 

 تاجوزلا نيب مسقلا يف ةعرقلا -

(14) 

 ةَقْلَطُلا ةلاهج نيح ةعرقلا -

 ا ةفققلا

 بسُنلا يعدم ددعت دنع ةعرقلا -
 1 )4١045(

 ' ةمسقلا يف ةعرقلا -
 ّْ (مه1

 صاصقلا ىّلوَتي نم ديدحت يف ةعرقلا -
 ةفيكف]

 شيرق
 ا شيرق ليضفت - ضففُي

 برعلا ات عيمج ىلع شيرت ليضفت ىلع ألا عامجإ دعا

 ظ . [14/1ع] . مهريغو
 , شيرق يف ةفالخلا -

0 1) 

 يباتكلا يشرقلا نم ةيزجلا لخأ -

 (مامع)

<> 



 ةنيرق

 تانيب :ر

 ةنيرقلاب ىنزلا توبث -
(1169) 

0 
 هلسف اق

 ةماسقلا مكح 4

 2 نيعباتلاو« ةباحصلا (|نم فلسلاو ةمئألا اهب ذحخأدق ةماسقلا

 ١ هه/ا/شإ] ذدحاألا روص يف اوفلتخا نإو« "ةفاك راصمألا ءاهقفو « ءاملعلاو

 . [(ضايع نع) 196/15ف 1١ 1-8/8١4ت (ضايع نع)

 لعقلا يف ةماسقلا - نقنقحلا

 ناكأ ءاوس أَو ارح « ًاملسم لوُْفْلا ناك اذإ نوكت ةماسقلا نأ يف فالخ ال

 . ًارفاك مأ؛ ًاملسم هيلع ىعدملا

 2 نينمْؤم ءادعأ مأ راَقُك ٍءادعأ راد يف ليتقلا دجوأ ءاوس ةماسقلا نوكتو

 . دجو امثيح مأ؛ هْنبا مأ“ 2 هيخأ راد يف مأ 3 نينمؤم ءاقدصأ مأ «رافك ءاقدصأ مأ

 دحأ نع امهفالخ حصيال ةباحصلا ة ةرضحب 2 ةيواعمو « ريبزلا نبا لوق وه اذهو

 ه:6 - 504/1ي] . ًاعامجإ ةماسق الف , هسفن راد ىف ًاليتق دجو نمو

 . [1ة8/هخ "1 غم

 . [45١ام] . هللاب فلحلا وه عامجإلا نم ةماسقلا يف ام لك '"
 ةقففلل]

 وبأو « ةبيتع نب مكحلا مهنمو ءامكح عرشلا يف اهب اوتبثآ الو  ةماسقلا اوري مل ةفئاطو : ضايع لاق '” '
 هيلإو « ةيلع نب ليعامسإو « دلاخ نب ملسمو « ةداتقو ءراسي نب ناميلسو « هللا دبع نب ملاسو « ةبالق

 . هلع فالتخاب يورو « يراخبلا وحني
 . يعخختلاو ءسايع نبا ةماسقلا ةيعورشمب لقي ملو « لصالاب تبثملا همالك ردص يفاني اذهو

 .لأخ5 - ١ ؟هرلكف]

 -١؟819-



 حارجلا يف ةماسقلا -

 . ملعلا لما ني ملعب فالخ الب حاملا يف نكمل ةماسقلا نإ
 .|ة07/8يإ

 : ةماسفلا ببت ىتم - فنيل
 ٠ نرتقي ىدحخ ءايلوألا ىوعد درجمب بهتال ةماسقلا نأ ىلع ءاملعلا عمجأ

 ظ . اهب مكحلا نظلا ىلع بلغي ةهبش اهب
 ! نمادب الف« ةوادعوأ  ةهبش دوجو ريغ نم لتقلا ءايلوألا ىعدا نإف

 ' رئاش مكح اهمكح ىوعدلا هذهو. هلوق لوقلا نوكيؤ « هيلع ىعدملا نييعت
 (يبطرقلا نع) اوال/١؟ف 4485/8ي 01/شأ مدعي فالخ الب ىواعدلا
 ْ | ١ . م8410
 ا نالف دنع يمد ليتقلا لوق - ”؟

 ْ وأ ؛ ينيرض وأ . ينلتق وهو . نالف دنع يمد : هتايح يف ليتقلا لاق اذإ
 ا عمجأ اموهو٠ ةماسقلا بجوم اذهف « ًادمع ىرج كلذ نأ ركذيو . ينحرج
 ١ (كلام نع) ؟8/0ن (كلام نع) ١ها//8/ش].' ”ابفيدحو ادق ةمثألا هيلع
 0 . م81

 ةماسقلا ناميأ + 708
 . ةددرم نوسمخ ةماسقلا ناميأ نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ

 ماه 35/8 ًاعامجإ ءايلوألا ةرثكي رثكت ال يهو

 ةماسقلا يف نيعدملا ناميأ - م:

 ”ةماسقلا يف نوؤدبي نيعدملا نأ ىلع ةمئألا تعمجأ

 ءاململا كلذ ين افئاخو ؛ امهربغ نع يور الو« ثيللاو « كلام ريغراصنألا ءاهقف نم ذهب لقي مل
 . ةماسق اذه يف امهريغ دحأ ري ملف « ةفاك

 . [؟8/0/ن (ضايع نع) 617/7١ش[. يبرعلا نبا ىوعدلا هذه ضرتعاو

 : «الوآ نيعدملا قح ىف نيصيلا تعرش . ثول ليعقلا نيبو « هنيب نم ىلع لتقلا اوعدا اذإ ءايلوألا نإ '”
 ا « ديعس ننب ىيحي لوقوهو « هلبق:مهقح تبثو ؛ هلتق هنآ هيلع ىعدملا ئلع انيمي نيسمخ نوفلحيف
 . دمحأو « يعفاشلاو ؛ كلامو « دانزلا يب آو « ةعيبرو

 : نلع كلذ يور دقو ؛ عنام هنم'عنمي نأ الإ . ادمع التق ىوعدلا تناك اذإ دوقلا اوقحتسا اوفلح نإف
 . [445 ٠ 448/8ي] . دمحآو ءرذنملا نباو « روث يبآو , كلامو «زيزعلا دبع نب رمعو « ريبزلا نبا

 -و99-



 دحاو لك « انيمي نيسمخ اوفلح ؛ هولتق مهنأ ًالجر نيسمخ ىلع اوعدا نإو
 1//5١1917ف (كلام نع) 65/17١/ش] . ءاملعلا رئاسو « يعفاشلا لوق وهو , مهنم

 . [18415- 5844ه (كلام نع)

 ةماسقلا يف ءاسنلا فيلجت -

 ةيدلا نذخأيو « ندرفنا نإ . ةماسقلا يف نفّلحي ءاسنلا نأ ىلع اوقفتا

 . [[58441ك] . نهيئراوم ىلع

 مهب هّبتْشْلا ناميأ - 788

 كلت لهأ نم ًالسجر نوسمخن فلحتسي نيعم ناكم يف ليتقلا دج نإ

 ملو ءرمع ءاضق وهو « ةيدلا َنومَرعيو « التاق هل انملع امو «هانلتقام هللاب : َهّلَحَلا

 . ًاعامجإ ناكف « فلاخم ةباحصلا يف هل فرعي

 « الجر نأ ول كلذو . نكاسلا ىلعال ؛ كلاملا ىلع بهجت ةماسقلا نإو

 تناك « ليتق اهيف دجوف , جوزلل يهو , اهنانكسي راد امهيديأ يف تناك هتأرماو

 . مهعامجإ هيلعو . ةأرملا ةلقاع نود ةصاخ جوزلا ةلقاع ىلع ةيدلاو « ةماسقلا

 .[183ام 3١5 7507/8ط عوه/4ي]

 ةماسقلا يف فْلحُي ال نم - 8/80

 نم ناكأ ءاوس . نّقِيَتُم عامجإب ةماّسقلا يف ْفُلَحْيال يبصلا نإ - ١
 . مهيلع ىعدملا نم مأ « ءايلوألا

 . نّقيتم عامجإب فّلحُي ال نونجما - ؟

 5191م]..فالخ الب هلاوخأ عم فّلَحْيال تخألا نسبا نإ - *

 : [؛ة5/8ي

 مَسَق

 نيمي :ر

 دوم



 مسقلا مكح -8

 ْ ؛ تاملسلا «رئارحل تاجوزلا نيب ب يلايللا يف ةاواسألا بوجو ىلع اوقفتا
 | ؟فرم] حاعنل ةأدّنبم ةجوز نهيف نككي ملام ؛ تازسشانلا ريغ . تالقاعلا

 ْ . 181/87 ي هه/5ب لا ؟ - اا

 ْ ِْ تاخجوزلا نيب ةبحنلإ يف هةيوستلا -
 : همزلي ايالو  اهيف فيلكتال تاجوزل لجرلا حم نأ ىلع يملسلا عمج
 . [9/١١5ش] . لاعفألا يف لدعلاب رمؤي امإو « اهيف نهنيبأ ف

 عامجلا يف تاجوزلا نيب ةيوستلا - ٠
 . ٠ مبلعلا لأ نيب ملعي فالخ الب بهثال عامجلا يف ءاسنلا نيب ةيوستل

 . |[ 5/7/ي]

 ةملسملا ريغو « ةملسملا نيب مسقلا ١-

 . ةملسلا ريشو «ةملسلا ةجوزلا نيب مسقلا يف ةيوستلا ىلع اوعمجأ
 . [(رذنملا نبا: .نع) ؟7/١4ي مام]

 ةّمآلاو . ةرجلا نيب مّسَقلا - 47

 : هتجوز دز عما سأل الو« ومال سقي لجرلل زوجيال هنأ يف فالخأل
 ْ 5 ان تناك نإ

 ْ مسقلا ةلم -
 لو اذهو « عبرأ لك نم ةليل نهنم ةدحاو لكلف « ءاسن هل تناك نم

 . ًاعامجإ ناكف« رتكذي ملف رشتنا داقو رمع دهم يف روسلا نب يمك

 اقفل

 ٠ فلامخم كلك يف هل فرغي الو« يلع لوق هنأب امو ةماللو« نيمو ةرحلل مسقلا ىأر نم جحا
 ا 1 . ةباحصلا نم

 . [1888م] . و هلل لوسر نود دحأ لوق يف ةجح الو

 و94



 مْسقلا دامع - 6

 . [1757/7ي] . فالح الب ليللا مسقلا دامع

 مسقلا ءدب ةيفيك - 6

 نيب ملعي فالخ الب هئاسن نيب عرقأ مّسَقلاب ةيادبلا لجرلا دارأ اذإ

 ٠ [١١/419يّ] . ءاملعلا

 مسقلاب قحلا طقسي ىئتم - 546

 يف قح اهل قبي مل« هنذإ ريغب وأ , اهجوز نذإب ترفاس اذإ ةجوزلا نإ ل

 . [144/1ي]. ملعي فالخ الب مسقلا

 اهترضل اهموي ةجوزلا ةبه - 1

 . هيلع عمجم وهو « اهترضل اهموي بهت نأ ةأرملل زوجي

 مل نإو « عنتم نأ ةبوهوملل نكي مل « جوزلا لبقو . اهترضل اهموي تبهو نإف

 . ءاملعلا لوق وهو . كلذ ىلع ه هركي مل لبقي

 « كاذف . اهمويل ايلات ناك نإف « اهترض موي ةبهاولل مسقي نأ جوزلا ىلع نإو

 لوق يف هئاسن نم يقب نم ىضرب الإ مسقلا يف هتبتر نع همدقي مل الإو

 . [1505/9ف (ىضترملا نع) 9/5١75ن ؟ه/؟ح] . ءاملعلا

 ةليللا يف ةجوز نم رثكأ ىلع فاوطلا - 4

 نهاضرب ةدمحاو ةليل يف ةجوز نم رثكأ ىلع فاوطلا زاوج يف فالعخ ال
 . [5/0١5ش] . ناك فيك

 رفسلل ءاسنلا ىدحإ رايتخخا - 3044

 . ملعي فالخ الب نهنيب عرقي نأ هئاسن ىدحإب رفسلا دارأ اذإ لجرلل

 ١ .[١٠1419/6يزإ

 مسقلا يف رفسلا ةدم باسح -

 . مسقلا يف نهضعب مّدقف « ةعرق ريغب هئاسن نم ءاش نمب جوزلا رفاس نإ

 . عامجإلاب هيلع أبجاو كلذ سيلو , اهّقح تفلخت نم يفوي نأ عجر اذإ هنم مزل

 -و؟ه-



 اذإ ءىدتبي لب ء ةميقملا اهب جإ وزلا بساحيال رفسلا ةدم نأ ىلع اوقفتاو
 1 7/4 (رذعلا نسبا نع) 5/4ف] لبقتسي اميف.هتاجوز نيب مسقلاب عجر
 1 .[١٠1783/1ش

 ةمسق

 ةمسقلا مكح - يحل

 00 ١"/(خ 1١95/٠١ ي] . ةزئاج ةمسقلا نأ ىلع ةمألا تعمجأ

 ١ ْ ةمسقلا ةيفيك - 767

 ' اذإ ءيشلا ناكو « ةمسقلا ىلإ اوعد اذإ ءاكرشلا عيمج نأ ىلع اوقفتا . ٍ
 «ًادحاو عاشلا ء ءيشلا كلذ نكي ملو « هب عفتنيام مهنم دحاو لكل عقوو ؛ مسق

 ! وأ ::نيفخ وأ « باب جوزك « نيجودزم نينثا وأ  دحاو بوث وأ , ةدحاو ةرهوجك
 هنأ ؛ ذأ « لداسع ةنيبب همسق اوبلط امل مهكلم كلذ عم اوتبنأو , كلذ هبشأ امو « نيلعن
 . [١6١ام'ههرمإ مهنيب مكاحلا همسقي

 ةمسقلاب ءاكرشلا اضر - 81

 ا ءرو يبأ دنع الإ ًاعامجإ طرتشيال ةمسقلا يف ًاعيمج ءاكرشلا اضر نإ

 . [4١٠/؛ح]. ةمسقلإ يف رابجإ ال ::لاق هنإف

 ةمسقلا ىلوتي نم - 15

 ١ ة/محإ دحاو ماَسق زارفإلا يف يفكي هن أ ىلع عامجإلا
 ةكدفف]

 1 : ٠ هتصح لدب كيرشلا ءاطعإ - 736ه

 | نكل  ًاعامجإ عيب يه هسنج ريغ نم بيصنلا ةيفوت عم ةمسقلا نإ
 : ٠١4/4 لوبقو , باجيإ ظفل ىلإ جاتحيال
 ةمسقلا يف ةَعرقلا - 5

 419/1١ ي] . "ةمسقلا يف ةعرقلا لمعتست هنأ ىلع ءاملعلا عمجأ
 : 00 1 -1١8/4[ ؟84/ع4ط

 .[130/5ب]..يمخللا نع يكحام الإ , قافتاب ةعرقلا هتمسقب زوجتال نوزوملاو « لبكملا '”
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 لوقنملا ةمسق - 737 ها/

 .[8/4١١ح] . ءابصنألا بسح نوكت لوقنملا ةمسق نأ ىلع قافتالا

 نوزوملاو « ليكملا ةمسق - "4

 نم رضحمب كلذ ىرج دقو « ةزئاج ليكلاب نووَاو « نزولاب ليكملا ةمسق

 . اعامجإ راصف « ركني ملف « ةباحصلا ةعامج

 ابر هيف زوجي ناكأ ءاوس « يضارتلا ىلع هتمسق زاوج يف فالخ الو

 هتمسق زوجتال هنأ الإ . لوهجم مأ « مولعم ليكب ناكأ ءاوسو ءال مأ ء« لضفلا

 . [150/7ب 5//117ي] . نزو الو « ليك ريغب ًافازج

 ًافازج ةضفلاو ء بهذلا ةمسق - هو

 قاقحتسالا يف كارتسشالا عقي ثيح ةفّراجُم ةضفلا وأ ء بهذلا ةمسق

 . [(لاطب نبا نع) 47/هف] . ًاعامجإ زوجيال

 رزحلاب رامثلا ةمسسق - 5808 |

 « ةباحصلا ةعامج نم رضحمب كلذ ىرج دقو « ةزئاج ًاصْرَخت رامثلا ةمسق

 17/4 اعامجإ راصف ء.ركني ملف

 هايملا ةمسق - 1

 . 1١7/4[ 50 /عح] . ًاعامجإ ةحيحص هايملا ةمسق نإ

 راقعلا ةمسق - 7

 ءاكرشلا دحأ قحلي ررض ريغ نم اهوحنو ءرودلاو ء يضارألا ةمسق نإ

 . ةمسقلا هذه بوجو ىلع اوعمجأ دقو

 . ةميقلاب تلّدع اذإ ماهسلابو , يضارتلاب نوكت اهنأ ىلع ملعلا لهأ قفتاو
 « قيرطلاك « ءابصنألا يف قفارملا ءافيتسا مدعب ضقنت ةمسقلا هذه نإو

 .|1575/5بعله٠ - 1١:ةامل 7١٠//؛ح]. عامجإلا هيلعو « ليسملاو

 -ة؟ا/-



 ' ْ ةمسقلا يف عمجي ال ام - فنك

 ..اهنمو , نيتاسب اهنمو ءرود اهنم نوكي نأ لثم  ةفظتخم عابرلا تناك اذإ
 1 . [157/5ب]: فالخ الب ماهسلاب ةمسقلا يف عمجي الف « ضارأ

 ْ ةئزجتلا لبقيام ةمسق - 5

 « ةفصلاب 58 ءازجأ ىلإ مسقنا اذإ ءيشلا ةمسق زاوج يف فالخ ال
 ..[515/؟ب] . كلذ ىلع ءاكرشلا رّبجيو , ماسقنالاب ءازجألا ةعفنم صقنت ملو
 7 ١ ةئرجتلا لبقي الام ةمسق - 6

 : لخادلا داسفلل « ضورُملاو « ناويحلا ةمسق زوجتال هنأ ئلع ءاهقفلا قفنا
 يضارتلا ئلع مسقت اهنإف . سنج نم رثكأ ضورعلا تناك اذإ هنأ الإ . كلذ يف
 . ءاملعلا قافتاب

 : نأ مهضعب دارأف . ةعامج نيب تناك ول ةؤلؤل نأ ىلع اوعمجأ دقف « هيلعو
 | يفذنأل « كلذ نم نوعونمم مهنأ هرسكت وأ ٠ مهنيب عطقت نأب اهنم هتصح ذخأي
 ءافيسلاو ء فحصملاو « ةئيفسلا يف مكحلا كلذكو. مهلاومأل ًافلت اهعطق
 1 . كلذ هبشأ امو , قودنصلاو « ةدئاملاو « عردلاو

 نيب فالبخ الب ةزئاج ميوقُتلا دعب ةعتمألا رئاسو « ضورعلا ةمسق نإو
 . [(لاطب نبا نع) 99/هف ١ ؛ةام 56 5514/5بإ. ءاملعلا

 ضعبب هضعب عيب زوجيال ام ةمسق - 57

 نم رضحمب كلذ ىرج دلقو  ةزئاج ضعبب هضعب عيب وجيالام ةمسق
 ٠037/1 ًاعامجإ راصف ؛ ركني ملف“ ةباحصلا ةعامج

  يبرحلا ةمسق - فقل

 1 هرم] دربال هنإف « اوُملَسي نأ لبق نوُيبرحا ةمستقا ام نأ ىلع اوقفتا

 ةمسقلاب ةكرشلا ءاهتنا -

)5017( 

 -و1584-



 صاصق
 ثق « ةّيد « حارج :ر
 صاصقلا مكح - 4

 . [7١2/هح] . عامجإلاب عورشم صاصقلا نإ

 لتقلا يف صاصقلا -

 « هلتقب لوقنملا يلو يضرف . ةبارح وأ  ةّليغ هريغ لتق نم نأ ىلع اوقفتا
 . [١؟هرم] لالح همد نأ

 صاصتقلا بجوم - ضف ش

 لتقلا يف الإ سيل صاصقلا نأ يف ةمألا نم دحأ نيب فالنخ ال
 1١ - ؟؟/ااه 141/خ 4/8 ؟6م]. هطرشب دمعلا حرجلاو . دمعلا
 . [؟ةة/5ب

 نيملسملا نم ودعلا هب سرتت نم لتق - "1

 . [؟607/هح] . ًاعامجإ نيملسملا نم ودعلا هب سرتت نم لتق يف صاصق ال
 عورشملا عافدلا يف لتقلا يف صاصق ال -

 (مك14)

 عانتمالاب لتقلا يف صاصقلا -
 ةضتقف)

 حارجلا يف صاصقلا -

 . نكمأ اذإ سفنلا نود اميف صاصقلا يرجي هنأ ىلع نوملسملا عمجأ
 . |1111 - ؟ةال/5ب 144/8ي]

 حارخلا يف دمعلا ىلع لديام - 37

 ناك وأ ابلاغ وضعلا عطقت ةلآب هبرضو . هعطقف وضع ىلع هبرض نإ
 ١١ 745١9 4ام] . صاصقلا هيف نأ ىلع اوعمجأ دقف « امهنيب ةوادعل برضلا
 . [مة9/2ب

 -و54-



 أطخلا حرخلا يف ذ صاصقلا -

 . [148/4ي] . عامجإلاب هيف صاضق ال أطخلا حرجلا

 حارتلا يف ف صاضقلل طرتشي امان "1

 ريغ نم يناسجلا نم ءافيتسالا ناكمإ حاولا يف صاصقلا يف طرتشي
 . ملعي فال الب , ةدايز الو ء فيح

 . . عامجإلاب كالّهلا هنم فاخُي يذلا مظعلا يف صاضقال هنإف « هيلعو

 .دحاو م امهعمجيال وضعب وضع عطقيال هنأ ىلع اوقفتا دقو

 : [(يدهملا نع) ؟4//ن ١؟ةرم ؟ة5/8ي]

 رارقإلاب صاصقلا ابجوم توبثا-

 نيترم ًادوق بجوي لتقب ًاحيحص ًاراوقإ هسفن ىلع رقأ نم نأ ىلع اوقفُتا
 «هزارقإ: نع عجري ملام صاصقلا هيلع تبث دقف» هرارقإ ىلع تبثو « نيتفلتخم
 .[5 رم] !”يلولا هنع وفعي وأ

 صاصقلا بجنومب هيلع روجخن ا رارقإ -

 (6١0

 ةداهشلاب صاصقلا بجوم توبث - 07

 2. ْنيلِجر ةداهشب الإ تبثيال . دمعلا: لتقلاك «. ضابصقلا بجويام نإ

 اذهو . يععدملا نيميو دهاش الو , نيتأرماو لجر ةداهش هيف لبقي الو ؛ "نيكد
 . ا هلث 11/4 ملعلا لهأ نيب فالخ هيف ملعيال

 صاصقلا بجوي اميف ةأرملا ةداهش -
 ةقلادلا]

 , [[0/87ن ٠١/1 ؟بف] . ةدحاو ةرمرارقإلا لتقلا يف يفكي هنآ ىلع ارقفتا
 . ةعبرآ الإ دوقلا يف لبقيال : لوقي نسحلا نآل ؛ اعامجإ نيدهاشلاب دوقلا سيل ("

 . ١4٠٠| ه*رم ؟١ 4ةمإ . لعقلا يف نولبقي لاجر ةعبرأ نآ ىلع اوقفتا دف « هيلعو

 ده ى



 صاصتقلا يف ةداهشلا ىلع ةداهشلا -

 )1١140(

 هتداهش نع عجر اذإ دهاشلا نم صاصقلا -

(364) 

 صاصتقلا هيلع نم.- 5”

 سيل « ًارخ « املْسُم لتق نإ « غلابلا « لقاعلا ملل « خلا نأ ىلع اوقفتا

 « ناركسس الو « يِبْرَح ريغ ؛ « لقاع ء رح « لجر وهو « هنم لصفنا الو دوب هلوه
 ملو , هلتقب درفنأو . كلذ يف لوأتم ريغ ًادماع , هلتقل ًادصاق هلتقف ؛ّرْكُم الو

 ةديدحب هسفنب هلتقل ًارشابم « ًالصأ ببس الو « ناويح الو . ناسنإ هيف كرتشي

 كلذ لتق لوتقملا كلذ يلول نأ , مالسإلا راد يف هل هلتق ناكو « اهلثم نم تامُي
 . [7588/15ب 74١رم] . لالح همد نأو ؛ ءاش نإ « لتاقلا

 ءاسنلا ىلع صاصقلا قيبطت - 7774

 . ءاوس لاجرلا نم صاصقلاك « ءاسنلا نم صاصتقلا نأ ىلع اوقفتا ش
 .[١؟ةرمإ

 هيلع صاصقال نم -

 « نودجم الو « يبص ىلع صاصقال هنأ يف ملعلا لهأ نيب فالخال

 ء اهوحنو « هيلع ىمُُّلاو « مئانلا لثم « هيف ٌرْذَعُي ببسب لقعلا لئاز لك كلذكو .:
 . لقعلا لاوزو « نونجلا لاح يف لتقلا ناك اذإ '

 « هتقافإ لاح يف هانج امف« ًانايحأ بيغيو ٠ ًانايحأ قيفي نونجملا ناك نإف

 . ءاملعلا عمجأ هيلعو ؛ نينامجما ريغ نيغلابلا نم هريغ ىلعام هيف هيلعف

 : اهني م51 7ك ١4 1؟رم 777/8ي]

 ةاغُبلا نم صاصقلا -

(600) 

 دووم



 1 ءيرب نم صاصقلا - 5

 رقأو « دوهشلا بذكب ملعي وهو . ءيربلا يناجلا لتق رشاب يذلا ينولا نإ
 :,[149.- ؟414/8ي] . ملعي فالخ الب صاصقلا هيلعف « هلتق دمعتو . كلذب

 صاصقلا هيلع نم سبح -

 . فالخ الب قالطنالا نم عنبو . سبحي دولا هيلع بجو نم نإ

 . ]1١40[
 صاصقلاب ناطلسلا نذإ - 87

 ا نذإ نود هّشح نم صدقي نأ دحأل زوجيال هنأ ىلع ىرتفل ةمئأ قفتا
 1 .'[(لاطب نبا نع) 181/1؟ف] . ""ناطلسلا

 صاضقلاب هقح هريغل ناظلسلا ضيوفت - 4

 هنإف « لاشقلا نم يلوللام هل بجوأ اذإ ناطلسلا نأ ىلع ةمألا عامجإ نإ
 . [8*51م] . يناجلا لتقي نم رمأي

 لتقلا يف ناضحإلا ةاعارم - افيد

 05 م همدعو  ناصحإلا لتقلا يف ف ىعاريال 'هنأ يف فالخ ال

 برحلا راد: يف صاصقلا - 5

 « هيلع ْمَقُي مل« برحلا ضرأ يف ًاصاصق بجوي ام ةاْغلا نم ىتأ نم
 .:ةباحضلا عامجإ وهو ؛ هيلع ماقيف « مالسإلا ضرأ ىلإ ًادئاع لفقي ىتح
 . |1594 تكح/كي]

 : مرحلا يف صاصقلا -

 ةففحلا

 ءاهقفلا ندع داتزلا يبأ ةخسن يف يضاقلا ليعامسإ هجرخأام ىلإ هيف دنتسا هتاكف « قافتالا لقن امآ (')
 للجارلل نآ الإ « ناطلسلا نود دودحلا نم ائيش ميقي نآ دحال يغبنيال هيفو . مهلوق ىلإ ىهتني نيذلا
 1 [181/15فإ . دانزلا بأ نمز يف ةنيدملا لهآ قافتا وه اغإ اذِهو . : . هلبع ىلع ىنزلا دح.ميقي نأ

 دوم



 سفنلا يف صاصقلا قححتسي ىتم - 7741 ٠

 يف قح هل سيلف « ًايح مادام لوتقملا نأ يف ةمألا نم دحأ نيب فالخ ال

 ”امفللل دوقلا

 حرجلل صتقي ىتم - 4

 ١؟5ام] . هلامدنا دعب الإ حرجلا يف صاصقلا زوجيال هنأ ىلع اوعمجأ
 . [(رذنملا نب با نع) 1/4

 توملا ىلإ يضفملا برضلا - 4

 . ["؟71/8ي] . فالخ الب ةنومضم سفنلا ىلإ ةيانجلا ةيارس

 - توم ىلإ يضفملا حرجلا يف صاصقلا ةيفيك -

 ىفوتساف « تامف . هل ًافرط عطق وأ , هيلع يناجلا لجر يناجلا حرج نإ .
 ريغب حرجلا هيلع رركيال هنإف « هب يناجلا تمي ملو « حرجلا لثم يناجلا نم يلولا

 . هقنع برض ىلإ لّدعي امإو « فالخ ١

 وأ «هل َدَي الو « ديلا وأ  عطاقلل ىَنمُي الو « هيلع ينجملل ىنميلا عطق نإو
 الو « قنعلا يف فيسلاب لتقي هنإف « هيلع ينجما تامف « هل نيع الو « نيعلا علق
 . [186 - ؟84/85ي] . ملعي فالخ الب هفرط يف صاصق

 لماحلا ىلع صاصقلا ذيفنت - 5١

 ء اهعضو لبق لماح نم صتتقي نأ زوجيال هنأ ىلع ملعلا لهأ عامجإ
 اذإ . صاصقلأ ءآفيتسا لبق اهدعب تلمح مأ « ةيانجلا تقو ًالماح تناكأ ءاوس
 77 ه/1/ش 9//7891ب الا وكل م55 56/8ي] . "سفنلا ىف صاصقلا ناك
 . [(يوونلا نع) 15/١17ف

 0 ةلآ - 047

 . ًاعامجإ هنم صَتْقا فيسلاب لتق نم
 لتق دق نوكي نأ الإ« همجرب لتاقلا نم صَنقيال هنأ يف فالخ الو

 . رجحب لوتقملا

 . ["؟8/4يإ . مكحلا اذه يف سفنلا يف صاصقلاك « سفنلا نود اميف صاصقلاو ''

 ومع



 هعرج وأ« هلتقف هب طال نإ لثم « هنيعل لحيال ام ًاصخش يناجلا لتق اذإو

 . قافتالاب فيسلاب لعقي امنإو؛ .هلثم يف لَقْقي مل« ثامف , هرحس وأ « ارمخ

 .[امه/6يا“ 6 1 - ؟؟ة/هحإ]

 لتقلا هيلع نم ءاقستسا -

(03944) 0 
 دحاو لعافلاو:. تايانجلا ددعت - فحخاو

 | صب ود هحارج تنربذو هو هلع ين ب نامل عل اذ

 ا ةيدو لوقا سئفنل ة ةيد : تايد ثالث ذحخأو 3 ءاش نإ رايخلا ليلا 24

 ٠ نئيتيد ذخأو « لتقلاب ًاصاصق يناجلا للتق ءاش نإو هيلجرل ةيدو « هيديل
 هنيدي ٌعطق بحأ نإو , هسفنل ةيد ذخأو « ةعبرألا هفارطأ عطق ْبَحأ نإو . هفارطأل

 « هسفنلا نيتيد ذخأو « هيلجر عطق ْبَحأ نإو  هيلجرو . هسفنل نيتيد ذخأو
 ةثالث عطق بحأ نإو٠ يقابلا ةيد ذدخأو , ًادعاو ًافرط عطق بحأ نإ « هيديو

 ١ ' . اذه يف ملعي فلاخم الب يقابلا ةيد ذحأو ؛ فارطأ

 ْش صختقي هنأ ءرخآ راسيو « لجر نيم عطق اذإ ًالجر نأ ىلع اوعمجأ دقو
 , [ا 951م 185 - ؟هخ/ذيإ. ًاعيمج امهل

 ٠ نيلعافلاو ٠ تايانجلا د دعت - 4

 ْ يه ىلوألا ةيانجلا تناك نإف , نيتيانج رمخآ ىلع ناصخش ىَنَج اذإ
 ؛ اهنإف ةيدلا: لا ىلإ يلولا افع نإو « ريزعَتلا يناثلا ىلعو « لتاقلا وه لوألاف « ةلتاقلا

 . هدحو لوألا ىلع

 1 مث لئاقلا وه يناثلا . هعم ةيحلا اقب زوجي لوألا يناجلا حرج ناك نإو

 ينلولاف ؛ ًالثم فرط عطقك ٠ صاصقلل ًابجوُم ناك نإف « لوألا حرج يف رظني
 « صاضقلا بجويال ناك نإو ًاقّلْطُم هتيد نع وفعلاو , هفرط عطق نيب ريخم

 . فلابخم هيف مدلعي الو .دمحأو , يعفاشلا ابهذم وهو « شرألا هيلعف

 .[1 80 /4ي]

 -وه”4-



 صاصقلا قح ةّسرامم - 6
 الو « هل زئاج كلذف « ناطلسلا رمأب يلوا هسرام اذإ دوقلا نأ يلع اوقفتا

 . [١؟ةرمإ كلذ يف يلولا نم صتقي

 صاصقلا دَح ةزواجم - 45

 . "عامجإلاب هيف ءيش الف « هنم صاصقلا ء ءافيتسا نيح تام نم ١"

 فارطأ عطق ول امك « هقح ىلع سفنلا يف ة صاصقلا يفوتسم داز اذإ -

 فرطلا يف ْصَنْقْلا نم صاصقلا بجي الف« اهضعب وأ يناجلا

 . ملعي فالخ الب لاحب

 « اهوحنو « رسكلاو « نيعلا ءقفو « برضلاو « حرجا نم صتقملا نإو - *
 .فالخ الب دوقلا هيلع بجول  هلتقو « يناجلا لتق دمعتول
 . [(ضعبلا نع) 5119م 7585:786/4ي (يوونلا نع) ١4 ةراالذ]

 ةلثملا مكح - 7و
 71/87ن 98/هت ؟98/8/ش|. هيلع عمجم اذهو  ةهوركم َةَّلثْلا

 . [(يذمرتلا نع)

 مدلا يلو وه نم - 4
 ةأرما كانه نكي ملإ ةبصعلا لاجرو « دلاولاو « دّلولا نأ ىلع اوقفتا

 .وفع وأءدوق نم هيلع اوقفتا ام ٌذْفَنَي ءايلوأ مهف « نبا وأ « لوتقملا تدلو

 .[١؟ةرمإ

 صاصقلا ثيروت - 4

 . [؟؟ه/هح] . ًاعامجإ ثروي صاصقلا نإ

 يلولا قَح ديدحت -

 ىلع امإ ؛وفعلا وأ . صاصقلا : نيئيش دحأ مدلا يول نأ ىلع اوقفتا
 . ةيدلآ ريغ ىلع امإو « ةيدلا

 . صاصقلا يفوتسم ةلقاع ىلع ةيدلا بت هنإ : ىليل يبآ نب باو ء ةفينح وبآ لاق دقف ءرظن هيف قلإ

 ل1 ؛ةرالذإ

 -ومه-



 4/١" 5954/؟5ب]. فالخ الب مهيلع دوقلا م مح ةيدبل لا ةثرول ذخأ نإف
3417| . ْ 

 ٠ صاصقلا ىلع ةل درولا عامجإ ١-

 ع ةفوُفملا ىلع اوقفتا نإو دفن دوقلا ىلع اوقفتا اذإ ةثرولا نإ

 : , ةمآلا عامجإ

 نأ | ىلع .اوعمجأ دقف مهدحأ افع نإف « ةئرولا عامتجاب الإ لتاقلا لتقي الو
 : . ةيدلا تبجوو « لطب دق:صاصقلا

 نذإب الإ دوقلا ءافيتسا مهضعبل زجي مل دحاو نم رثكأ ةثرولا ناك نإو
 دب الو ( ءافيتسالاب لالقتسالا رضاحلل زجي ملا ًابئاغ مهضعب ناك نإف ؛ نيقابلا
 .. [؟5؟/هح 77/4ي 746/15ب 7/8١7م] . عامجإلا هيلعو . همودق رظني نأ

 ًاريغص يلولا نوكي نيح صاصقلا - <"

 . [؟89/هح] . ًاعامجإ هغولب رظتنا « ًاريغص مدلا يلو ناك اذإ

 ًاريغص ةئرولا دحأ نوكي نيح صاصقلا -

 1 نأ ريبكلل نإف راغص ةيقبلاو « ريبك دحاو مهيفو.« نوُنب لوتقملل ناك اذإ

 ةباحصلا .ةرضحب يلع نب نسحلا لعف وهو «راغصلا غولب رظتني الو. لتاقلا لتقي
 . [(ضعبلا نع) ٠ فلا مهنم هل فرعي فلاخم نود

 صتقي نميق ءايلوألا فالخ - 4

 ءاقيتسا ىّلوَتي نميف اوفلتخاو « ةيالولا ةجرد يف ءانيلوألا ٍىواست اذإ

 .[ء3ر/ يي ملعي فالح اللب مهنيب عرقي هنإف . صاصقلا

 صاصقلا نع وفعلا م

 | وهو «زئاجو , عورْشَم صاصقلا نع وُفَعلا نأ يلع ملعلا ٍلهأ عمجأ
 . فال الب يلولا هيلع ربجيال هنأ الإ « لضفأ

 1 دقاق ًاعامجإ طقس . صاصقلا نع توفع : :يلولا لاق نإف
 . 8من ؟ 11 /هح ان 7 الزم 890/5 ب

 م05(

 تهطل



 وفعلا ةئربت - 05

 لاقو . ًاعامجإ وفعلا حص رخآلا نع افع مث « نيلتاقلا دحأ يلولا لتق اذإ
 الو ء« عامجإلل فلاخم وهو . ضعبتيال دوقلا نأل . لتقلا هل سيل : بلاط وبأ

 . [9١1/هح] . هاوس هب لئاق
 صاصقلا نع وفعلا نوكي ىتم - 0*0

 كلذ لبق امأ , لوتقملا توم دعب نوكي امنإ يلولا وفع نأ ىلع اوعمجأ
 5١/7/8١ف] . ليتقلا وفع اولطبأ نيذلا رهاظلا لهأل ًافالخ , ليتقلل وفعلاف

 . [(لاطب نبا نع)
 ليتقلا وفع -

 ةرسطخ رمع شا وو فاق نصب تام إو هيلع ينجم ا وفع زوجي
 . [(ضعبلا نع () 5: ىلم].' "فلاخم مهنم هل فرعي الو « ةباحصلا

 وفعلا لوبق ىلع لتاقلا لمح - 8

 اذه كنم ذخآ نأ تيضر دق : لتاقلل لاق ول يلولا نأ ىلع اوعمجأ

 نيبو « هنيب اميف لتاقلا ىلع بجاولا نأ كلتقأ الأ ىلع « ًالثم رادلاك ؛ ءيشلا
 ىلع مهقافتاب هيلع ربجي مل ىبأ نإف « هسفن مد نقحو « هل كلذ هميلست هللا

 - 1977//؟ط]. يلاولا ىلإ عفديف « ًاهرك كلذ هنم ذخؤي ملو. كلذ

 . [(يواحطلا نع) 17/17فل

 يلولا افع اذإ لتاقلا باقع - ايضا ل

 الو ء سابع نبا لوق وهو « هنع يفع اذإ . يفن الو ؛ لتاقلا ىلع دلج ال

 خلا ١ ًالصأ هل فالخ ةباحصلا نم دحأ نع حصي

 هل يناجلا ةريشع علخ.- مم

 لوق وهو « لتق نإ همد بلط مهل نوكي الف « هعْلخ يناجلا ةريشعل زوجي ٠
 . [59١1م]. هل فلاخم مهنم فرعيال ةباحصلا ةرضحب رمع .

 . [؟:81م] . عطقتم رمع نع ةياورلا دنس (''

 ومو



 لتاقلاو , لوتقملا ؤناكت - 5

 .رفكلاو« مالسإلا يف لتاقلل ًاففاكم ناك اذإ لوعقملا نأ ىلع اوقفتا

 بجي هنأ «ءريثكلاو « دحاولاو « ةيثونألاو « ةيزوكذلاو « ةيدوبعلاو « ةيرحلاو

 ! . [917/هح 1751م 5941/7ب] . صاصقلا
 لتاقلاو . لوعقملا ؤقاكت يف رثؤتال قورف - 7817

 . لتق هريغ لتقول ًايشرق نأ يف اهلك ةمآلا نم دحأ نيب فالخ ال

 دج ناك نإو , هلتاق ب داقُي .ملسملا رخلا نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ دقو

 « سكعلاب ناك وأ « قّلخلا يوس حييحص لتاقلاو؛ ساوحلا مودعم « فارطألا

 ْ « ضرملاو ةحصلاو «رقفلاو « ىنغلاو ؛ فرسشلاو ..ملعلا يف اتوافت نإ كلذكو

 1 تاسفصلا هذه نأل ةقوسلاو ؛ ناطلسلاو « رغصلاو ؛ ربكلاو فعضلاو « ةوقلاو

 : . قافتالاب صاصقلا عنمتال

 ١ بجول ًادمَع حيحتصلا هلتق ول « روعألا وأ « ديلا عوطقم نأ ىلع اوقفتا دقو

 115/8 16م. ةيد هديوأ٠ هليع ببسب هل'بجي ملو صاصتقلا هيلع

 ! (نبلا دبع نباو «رذنملا نبا نع) 18١ 17107/15ف 174 - ١؟10ام 58058
 .[1؟؟/هح

 ةعامجلاب دحاولا لتق ب 01 ؛
 مهل نأ ؛ + هلتق ىلع مهلك ءايلوألا قفتاف « ةعامج لتق ْنم نأ ىلع اوقفتا

 ا . [١؟ةرم] كلذ

 دحاولاب ةعامجلا لتق - 8م
 1 . ةباحصلا عامجإب هب نولتقي مهنإف ء دحاو صخخش لتقب ةعامج ماقول

 . عامجإلل فلاخم وهو . ةيدلا لب 2 ةعامج ا ىلع صاصقال : دوادو « ةعيبر لاقو

 . |7118 هج 76 ؟/8يإ

 ْ ْ ةيعرلاو , ةالولا نيب صاصقلا - 17
 . ملعي فالمخ الب ةنيعرلا نيبو « نيفظوملاو « ةالولا نيب صاصقلا ىرجي

 .؟ادك/ىيإ

3-5 



 ملسملاب لتقي نم - 8117

 قرافي ملف . دوقلا بجوت ةيانج ملسم ىلع ىنج نم لك نأ ىلع اوقفتا

 كلت نم تام ىتح همد هب لحي ًائدح ثدحأ الو مالسإلا هيلع ينجلا

 .[١1؟١م119 2 1؟4رم]. ًارفاك وأ ٠ يناجلا ناك ًاملسم « دّوَقلا هيلعف « ةيانجلا

 م١0

 2 هتالو دحأ ىلإ رمع كلذب بتك دقو ٠ يمذلا ٍلتق اذإ | ملسملا لتقي

 « فلاخم امهل فرعي الو « ةباحصلا ةرضحب كلذ متو" !نامثع هلعفو

 .ركنم الو

 . عامجإلا هيلعو ٠ نامأ هل ناك ولو « ىبرحلاب ملسملا لتقي الو - 5

 نم سفنلا نود اميف ملسملا نم رفاكلا داقيال هنأ ىلع اوعمجأ دقو -*

 نع) 90١7م 501 - 7/1 194؟/8ط] . حارجلا

 . |[(يدهملا نع) 0/١٠ن ؟7؟/هح ؟7 -19941/7؟ب (ضعبلا

 (؟415)

 هلثمب ملسملا ريغ لتق - 9

 . عامجإلاب يمذلاب يّمّدلا لتقي
 . [599/8ي 155/8ط 0/١٠/ن] . ملعي فالخ الب يبرَحِب يمذلا لتقي الو

 صاصقلا طقسيال رفاكلا مالسإ -

(555) 
 يبرح ا نع صاصقلا طقسي ىتم -

 (116ه0)

 ودعلا نم براحنا ريغ لتق يف نصاصقلا -

 (ة؟4)

 . نامثع كردي مل لبجر نع يه مث ءادج ةياورلا طقاس وار اهيفو « ادج ةفيعض نامثع نع ةياورلا '

 . 1١ ةةم]

 -و#1-



 ةارماب ةأرملا لتق -

 000 نينب رانيخلا اهيل «ةرُح اهتلتق نإ« ةملسملا « ةرحخلا ةأرما نأ ىلع اوقفتا

 . [117/مح ؟؟هرم] وفعلا وأ . دوقلا

 : 1 لجرلاب ةأرملاو . ةأرملاب لجرلا لتق -

 ' . لجرلاب لعقت ةأرملا نأ ىلعو « '”ةأرماب لَمْقُي لجرلا نأ ىلع اوعمجأ
 ' ةأرملا ءايلؤأ ىلع ناك ةأرملا لجرلا لتق اذإ هنأ يتبلا نامثعو . يلع نع يكحو
 لنتقيال : ءاطعو ؛'يرصبلا نسحلا لاقو . كلذ يلع نع حصي الو , ةيدلا فصن
 ١ موع - 99/9ب 7م011/- 58:352 174ام] . ذاش وهو . ىننألاب ركذلا
 (ربلا دبع نباو ءرذنملا نبا نعع) 180 01537/115قف 1/4/7١ش 5/4
 1 .:[(رذنملا نبا نع) 1/80 ؟7١/هح

 دبغلاب دبعلا لق - 3

 : ١[ 90/0 ط ؟54/هح] . ًاقافتا ٍببعلاب دبعلا لتقي

 دبعلاو ءرحلا نيب صاصقلا - 5

 .رحلاب لتقي دبعلا نأ ىلع اوعمجأ - ١

 ؛ يمخنلا نع يكحام الإ . عامجإلاب هدبعب لعتقيال ديسلا نإو - ؟

 . نيعباتلا ضعبو
 .:سفنلا نود اميف رحلاو « دبعلا نيب :صاصقال هنأ ئلع اوقفت ةتاو - و

 نبا ننع) 1517/15ف ؟هال/4ي 91/5ب 5١154 ١؟ةهركط]

 : [(يدهملا نع) 150 15/07ن777/هح (روث ىبأو ءربلا دبع

60) 

 هنتآ نسحلاو ؛ ءاطع بهذم : اهدحآ : بهاذم ثالث هيف ةارشلاو ٠ لنجرلا نيب صاصقلا تابثإ نإ '”
 نسم ءاملعلا ريهامج بهذم : يناثلا ٠ ةيانلا ةيد نيعتت لب « فرط الو « سفن ةن يف امهنيب ضاصقال

 لببقي امم 'سنفنلا نود اميفو « سفتلا يف انهنيب صاصقلا توبث ؛ مهدعب نمف « نيعباتلاو « ةباحصلا
 يف ءاسنلاو ؛ لاجرلا نينب صاصقلا بجي هنأ هباحصأو « ةفينح 'يبآ:بهذم : كثلاثلا . صاصقلا
 . [189/7/شإ . اهنود اميق بجي الو ء« سفنلا

 . هب دعب نم عامجإ وه الام لجرلا ظن ركذ نا دعب ىلا هللا همحر يوونلا نإ : لوقآ
 . عامجإلا مادعنا ديفت يهو ءركذلا ةفئالا | ةرابعلا قاس . [1/4/7ش]

-848.- 



 هيدلاوب دلولا لتق -

 778/8ي 7؟7؟/هحإ . ًاعامجإ هيدلاو نم دحاو لك لتقب دلولا لتقي

 . [مالكححش

 هدلوب دلاولا لتق - 80ه

 . ال مأ «قالمإلا يشخأ ءاوس « مارح هدلو بألا لتق نأ ىلع اوعمجأ

 ؟هالؤ1- ؟7؟56ك] . "هب لتقيال هنأ ىلع اوعمجأ دقف « هلتق ْنِإَف

 . [1؟0/هح ا/"/هت (لاطب نباو ءربلا دبع نبا نع) 7560616/17ف

 هيبأب صاصقلا دلولا ذيفنت - 5801

 نكي مل هيلو نبالا ناك نم وأ « هنبا نبا لتقول بألا نأ ىلع اوعمجأ
 . [؟هالؤ5ك] . هلك كلذ يف هيبأ نم صتقي نأ نبالل

)443١( 

  - 707ديفحلاب دحلا لتق

 ضعي لاقو . هنم ّصَئْقُيال هديفح لتقول « بأل ٌدحجلا نأ ىلع اوعمجأ
 « تاهمألا نم « بألا ادع نم داقي لب : حلاص نب نسحلاو « يعفاشلا باحصأ

 نبا نع) 15/17ف 4؟6/1ب ؟؟64ك] . عامجإلل فلاخم اذهو . دادجألاو

 . [؟؟0/هح (ربلا دبع

 صاصقلا طاقسإ يف رثؤيال عاضّرلا -
 م5

 ةجوزلا حارج يف صاصقلا - 8

 ءاهعبصأ عطق وأ ء اهدي رسك وأ , اهنيع أَقْفف « هتأرما ىلإ لجرلا دمع اذإ

 . هنم داقت اهنإف « كلذل ادمعتم كلذ هبش وأ

 ةعامج لوق هلك اذهو . ةيدلا هيلع امنإو « هنم داقي الف , أطخ اهباصأ نإف

 . [[85608 - ؟م7هم/- 759407ك] . ايتفلا ةمئأ هيف فلتخي ملو « ءاملعلا

 . [59584ك] . ادمع هلتق اذإ هنباب لتقيال بآلا نآ ىلع ءاملعلا رثكآ :رخآ عضوم يف ربلا دبع نبا لاق

 -ةغؤ-



 مرحلا يف ذ صاصتقلا ةماقإ -

 ماما

 ْ سأرلا مظع يف صاصقلا -

 ّْ (يواحطلا نع) 188/1؟ف]. سأرلا مظع يف صاصقال هنأ ىلع اوقفتا
 : : [(يواحطلا نع) ؟4/7ن

 ةحضوملا يف ذ صاصقلا - 33

 ."لدقم يف نكن ملام حارسا نم ةَحضوألا يف ة صاصقلا ىلع اوقفتا
 . [1؟4/هح ؟؟9/4ي ١؟ةرم]

 : ةحضوملا ريغ يف صاصقلا - ١"

 1 ملعلا لهأ ةماع لوق يف « ةَحضوُأ قوف اميف صاصقلا بجي ال
 « ةمآلاو ؛ ةّلقَتْلاو « ةمشاهلا يف ذ صاصقلا مدع ىلع عامتجإلا نإف « هيلعو

 . مثع تباشب سيلو « قتلا نم داقأ هنأ ريبزلا نبا نع يور دقو . مظعلا رسكو
 ..[584 38 /هح (رذنملا نبا نع) ١ 5/8يإ
 'نيعلا يف صاصقلا - ”3"

 . ةحيحصلا « لقاعلا « غلابلا ءرحلا « ملسملا لجرلا نيع نأ ىلع اوقفت

 . خلابلا «رحلا «ملسلا لجرلا نم اقف « ىرخخألا نم روعأب سيل اهبحاصو
 1 . ىرسيب ىرسيو « ىنميب ةحيحصلا . لقاعلا

 للشم هنم صفي ملا هنْيع ءْوض بهذأف « ةحضوملا نود ةّجش هجسش نإو
 ايلا نا ضن ل ١؟ارم] ,ملعي فالخ ريغي ه هتجش

 هلثم نيع روعألا علق - 5-6

 : م/م . فالخ ريغب صاصقلا هيفف « هلثم نيع روعألا علق اذإ

 ْ [7/١41ب] . ةحضوملا دمع: يف ةعقاو ةيدلا نآ ىلع ءاملعلا قفتا 0
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 حيحص نيع روعلا علق - 8004
 فصن هيلعف « ةحيحصلا هنيع لئامتال يتلا حيحصلا نيع روعألا علق اذإ

 . ملعي فلاخم الب ةيدلا

 ةيد هيلعو « هيلع صاصق الف ًادمع ةحيحصلا هنيعل ةلئامملا نيعلا علق نإو

 ناكف م ةباحصلا يف فلاخم امهل فرعي الو« نامثعو «رمع ءاضق وهو ؛ ةلماك

 .[14580373315 17/8يإ . اعامجإ

 نذألاب صاصقلا - "مه

 . نذألاب ذخؤت نذألا نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ

 صاصقلا هيلع بجو نينذأ يذ نذأ عطقو , نذألا عّطقأ يناحلا ناك نإو

 . 1117/1 ملعي فالخ ريغب

 فنألا ىف صاصقلا - "0+

 . [[08/8ي ١؟4رم] . فنألا يف يرجي صاصقلا نأ ىلع اوقفتا

 ناسللا يف صاصقلا - 7007

 . ملعي فالخ الب ناسللاب ناسللا ذخؤي

 ءدواد الإ . ملعلا لهأ لوق يف لشأ ناسلب حيحص ناسل عطق بجي الو

 . |5377 7117/8ي] . كلذ بجوأ دق هنإف

 نسلا ىف صاصقلا - 4

 . عامجإلاب بجاو ًادمع اهلك يناجلا اهعلق اذإ نسلاب َنسسلا علق
 . ًاعامجإ صاصق الف . اهرسك نإف

 ىلإ نس برقأ نم هنم صتقا « عطاق اهعطقف « ةدئاز نس هل تناك نمو

 54١5م ١؟4رم (يدهملا نع) ؟4/ا/نإ]. هيف فالخال اذهو ء«نسلا كلت

 . [5572571/هح (لاطب نبا نع)5١188/1ف 18 /7/ش 1/1

 فارطألا يف صاصقلا - 8م

 ىسنميلا « فارطألا يف يرجي صاصقلا نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ

 . [١؟8رم 7/8١7يإ] . ىرسيلاب ىرسيلاو « ىنميلاب

 -هه#-



 فارطألا يف صاصقلا ىرجيال ىتم - راش

 ريغي عطقلا عضوم نم هيف صاصق الف « لصُفَم ريغ نم حرخلا ناك اذإ

 .|"“ بي ملعي فالخ

 حيحصلاو , لشألا نيب صاصقلا -0

 ' هلجر وأ ءهدي عطق بجي الف“ « لشأ لجر وأ , لشأ دي حيحصلا عطق اذإ

 . كلذ بجوأ هنإف دواد الإ ملعلا لهأ نم دحأ دنع

 ةيدلا هيلع ءلع ينجم .راتخاو « ًاملاس عوطقملا فرطلاو « .لشأ عطاقلا ناك اذإو

 ا اف وكول ملعي فالخ الي كلذ هلف

 رْكذلا يف صاصقلا 5

 . 8/يإ ملعلا لهأ نيب ملعي فالخ الب ركل يف يرجي صاصقلا

 نييثنألا يف صاصقلا - 4*

 : .. [:04/8ي] . ملعي فالخ الب نييثنألا يف يرجي صاصقلا

 طوسلا ةبرضو , ةمطللا يف صاصقلا - 4

 «رنمعو ( ركب يبأ لوق وهو . طوسلا ةبرضو: ةمطللا نم صاصقلا ىرجي

 فربعي مهل فالخم الو «ريبزلا نباو « ىسوم يبأو « ديلولا نب ب دلاخو . نامثعو
00 

 . ةباحصلا نم

 . ًاعامجأإ "| صاصقلا يف طرش ةبرضلاو « ةمطللا رداق ىلع فوقولا تنإو

 .|19 ١/هح ا؟ةهم]

 ةدئاز عبضأ عطق نم صاصقلا - 6

 ا برسقأ نم يناجلا نم هل صتقا ؛ عطاق اهعطقف  ةذئاز عبصأ هل تناك نم

 0 .1595]. فالخ الب ىمألا كل ىل عض

 ! «  لوهذو . ةغلابم اذهو . ريزعتلا بجي اماو :.ةبرضلاو « ةمطللا يف دوقلا مدع ىلع عامجإلا ضعبلا لقن
 . اعامجإ نوكي نآب ىنلوأ وهف . نيدشارلا ءافلخلا نع تباث كلذ ين دوقلا نايرجب لوقلا نإف
 ا . [(ميقلا نب با نع) ١199/8فإ

 -ه44-



 ةالصلارصق

 رقاسملا ةالص :ر

 ءاضق

 . نيمي « ىوعد « ةداهش «رارقإ « تابثإ :ر
 ءاضقلا مكح - 3845

 . سانلا نيب مكحلاو « ةاضقلا بصت عرشي هنأ ىلع نوملسملا عمجأ

 .[7/17١٠1لف ١77/1١ ي] . ةيافكلا ضورف نم ءاضقلا نأ ىلع اوقفتاو

 ءاضقلا باوث - 780

 يف باصإ نإ: مكحلل للا: ملاعلا  مكاحلا نأ ىلع ثوملسلا عمجأ
 رجأ هلف أطخأ نإو , هتباصإب رجأو , هداهتجاب رجأ : نارجأ هلف  همكح

 . [759/17ش] . هداهتجاب

 يضاقلا نييعت -

 . هئاضق ةحص يف طرش يضاقلل مظعألا مامإلا ةيلوت نإ

 ء ةيمأ ينب مايأ ءالضفلا ىلوت ذإ ءرئاج ناطلس نم ءاضقلا ةيالو حصتو

 . "ًاعامجإ ناكف ءركني ملو . سابعلا ينبو
 حصي مل« مهلاومأو , لدعلا لهأ ءامد ةحابإ ىري ًايضاق ةاغبلا بصن اذإو

 . [(ضعبلا نع) 47552118 - ١1ال/هح 0/"ب+ ًاعامجإ هؤاضق

 اضقلل لهألا وه نم - 4

 ملاس « نيدلا نسح ءًاغلاب ناكو « اروجحم نكي مل نم نأ ىلع اوقفتا
 « عامجإلاو « سايقلاو  نآرقلاو « ثيدحلاب ًاملاع ء قّبعُم ريغ « ارح « داقتعالا .

 . ءاضقلا ىلوي نأ زئاج « نينامثلا غلبي مل« فالتخالاو

 . قسافلا مكح زوج هنإف « مصألا الإ , ًاعامجإ ًالدع نوكي نأ بجيو

 .[118/هحإ . اعنتما ةقينح ابآو ؛ يروثلا نإف « ركنآ لب 0

 -84عمد



 . نونجم الو « يبصل ءاضقلا ةيالو مدع ىلع عامجإلا نإو

 ءرفنملا نضرملاو ء سرخخلاو . يمعلا نم ةمالسلا يضابقلا يف طرتشي
 : 530/807111115/هسح 401/5ب ةةرص] عامجإلا هيلعو « مانجلاك

 ظش . [(يدهملا نع)
 : ّْ ءاضقلل ةأرملا ةيالو - 6٠

 ! زاوجب ةيفنحلا تلاقو . ًالجر يضاقلا نوكي نأ طرتشي هنأ ىلع اوقفتا
 ٠ اهتيالو زاوجب ريرج نبا لاقو , دودحلا يف ء ءاضقلا اونثتنماو ؛ ءاضقلل ةأرملا ةيالو
 ا . [(رجح نبا نع) ؟؟0/4ن 1768/1فإ ًاقلطم ءاضقلا

 ءاضقلاب سانلا قحأ نم -

 « هملعو , هقدصو « هلضف ناب نم نيملسملا نيب يضقي نأ سانلا قحأ نإ

 : ًاظفاح ا هللا لوسر نسب ًالاع . هماكحأ رثكأب ًالاع « هللا باتكل ًائراق « هعروو
 ءاهقف لاوقأو « فالخلاو ء قافولاب ًاداع  ةباحصلا لاوقأ اذكو .اهرثكأل
 ' ميل ن إف« هللا باتك لزاونلا يف عبتتي ؛ « ميقسلا نم حيحصلا فرعي ؛ ةباحصلا
 امف اوفلتخا نإف « ةباحصلا هيلع قفتا امب لمع دجي مل نإف « ةّئسلاب لمع دجي
 ' ريثك نوكيو. هب لمع « ةباحصلا رباكأ ىوتفب مث ؛ ةّنملاب مث نآرقلاب هببشأ هدجو
 « هتاسلل ًاأظفاح نوكيو « عروو « لضف عم مهل ةرواشملاو . ملعلا لهأ عم ةركاذلا
 ٠ . ىوهلا نع ًالئام « ًالقاع نوكي نأ دبال مث« موصخلا مالكل ًامهف ؛ هجرقو هقطنو

 نم بّلْطُي نأ بجي كلذلو , دحأ يف تافضلا هذه عمتجت نأ تاهيهو
 ١ نم ءاملعلا نيب فالخ هيف ملعيال هلك اذهو . يشأ مهمل مز لك لد
 . [(يسيباركلا ن :رع) 758/8ن (ىسيباركلا نع) 7١/174١فإ| . فلس

 يضاقلا بتار + 7387

 ش «نمع لوق وهو. ارْجأ ءاضقلا , .ملع ذحأي نأ نيملسملا يضاقل يغبني.ال
 1 . ملعي فالخ الب دمحأو . يعفاشلا بهذمو

 ءفايإ هلأسي نأ نود ٍبّيَط هجو : رم الام مكاحلا ىطعأ اذإ مامإلا نأ الإ

 وأ «دودحم تقو لك < وأ رهش لك هل هبّيرأ : اوس ءهل لالح هنأ ىلع ازقفتا دقن

 دهم



 (هريغو . يسيباركلا نع) 1190118/17ف هارم ١70/٠١ ي] . هنع هعطق

 11١[. 4/0 كدحراح

 ًاينَغ يضاقلا نوك - 8005

 17ه/1فإ| . أاِسَغ نوكي نأ طرعشي كيال يضاقلا نأ ىلع اوقفتا

 . [(يبرعلا نبا نع)

 ةراجتلا يضاقلا يطاعت - 4

 اهنع ىنغلا دنع ةراجتلا كرت يضاقلل يغبني هنأ ىلع ةباحصلا قافتا

 .[١154/6ي]

 ةميلولل يضاقلا ةباجإ - "هه

 هل ناك نإ الإ ةّيعّرلا نم هريغ نود هنيعب صخش ةوعد مكاحلا بيجي ال
 . [١179/1ف] . ءاملعلا لوق وهو . ةباجإلا كرت يف رذع

 يضاقلا ةوشر -

 ةوشر :ر

 يضاقلا ةيحالص - 5

 ًاّقح ناكأ ءاوس « قوقحلا نم ءيش لك يف مكحي يضاقلا نأ ىلع اوقفتا
 دقعي هنأو« ىدملا اذه يف مظعألا مامإلا نع بئان هنأو . يمدآل ًاقح مأ « هلل

 . [407/؟ب] . ءايصوألا نّيعيو « ةحكنألا

 يضاقلا ةيحالص ديدحت - 7 ها

 نيب وأ ءام رمأ وأ ءام تقو وأ ءام ةهج يف ء ءاضقلا يلو نم نأ ىلع اوقفتا

 .|ة رمز. مهنيب مكحي نأ هل نإف ام موق

 هريغ فالختساب يضاقلا قح - 4

 نإف  هريغ فلجتسي نأب قحلا هل لعجي نأ بحتسا ًايضاق مامإلا ىّلو اذإ
 .[١٠/1817ي] . فالخ الب زاج فالختسالا يف هل نذأ

 - 848مل -



 يضاقلا ثبجاح ةفص -

 «ةقث هَذَحَتي نأ . ًابجاح وأ «ًاباوَب ذختا نإ يضاقلا:نأ ىلع ءاملعلا قفتا
 نايل سانا ريداقمب ًاقراع « قالخألا نسح « ًافراع « ًافيفع ؛ ًانيمأ

 0 + [(رجخ نبا نع) 570 /ىن
 يضاقلا لزنمإ يف ءاضقلا - ٠"

 . [١9رم] . هلزنم يف مكحي نأ يضاقلل نأ ىلع اوقفتا

 دجسملا يف يضاقتلا -

 (مكمك)

 ةالضلا ليبق يضاقتلا -

 .اهلضف زانج ةموصخ تصضرعو ؛ ارظتنم ناك وأ «ةالصلل يضاقلا لد نإ
 ١.١ ؟؟/هحإ. ًاقافتا

 ' يضاقلا هل يضقي نم - فض
 ؛ريغل ناكو « حلا قفاو اذإ «هذافنو ؛ يضاقلا هب مكحام زاوج ىلع اوقفتا

 نم هل هتداهش لوبق يف ْفلَتَحُي نم لك ريغلو « هدبع ريغلو , هيوبأ ريغلو .هسفن
 وه نمو « هتاوخأو هتوخإو , هجو لكب هدلو دلو نم وأ « هدلو نمو « همحر يوذ
 ١ا/ه - ١248/84 ش 141/5بإ ؛ةربمإ هودع وأ ء فاداللا هقيدصو. هتلافك يف

 .|ممحت 52 (ضايع نع)

 يضاقلا هل يضقي ال نم -

 ٠ : ةفضقف

 ملسملا يضاقلا مامأ ملسملا ريغ يضاقت - "ل59
 ' اضر عم هنمكحب نيضارلا سانلا نيب مكح نإ يضاقلا نأ ىلع اوقفتا

 امم كح هنأو ل كل نأ« نيملسلل ريش نم نيمصاختلا نيد لهأ كح

 . ٠ مالسإلا نيد هبجوأ

 . [ة5/9ي هءرم]
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 ةسلجلا يف ىواعدلا بيترت لوصأ - 4

 ميدقت ىواعدلا يف رظنلا نيح يضاقلل ْبَحَبْسُي هنأ ىلع ءاملعلا قفتا
 تاوف رفاسملا يشخ نإ اميس الو « ميقملا ىلع رفاسم او . قبسألاف . قبسألا

 . [(رجح نبا نع) 791/8ن١5/1١1فإ . هقافر

 هيلع ىع دملا ةوعد - ”*”5

 بلط نإ ءهسبح دّرمت نإف . هيلع ىعدملا راضحإب رمألا يضاقلا ىلع

 . عامجإلا هيلعو . همصخ

 نإف . هباب هيلع رّمَس جرخي مل نإف , هتيب باب ىلع يدون . ىفتا نإف
 وه اذهو « ةنامألا يوذ لاجرلاب مث . نيقهارملاب مث . ءاسنلاب مجوه كلذ رثؤي مل

 : فلسلا لعف

 . عامجإلاب هباوج عمسي يضاّقلا نإف . مكحلا لبق كلذ دعب رضح نإف
 للك ككدرو وحب حإ

 ىوعدلا فارطأ باوجتسا - "5

 امب كل له : هلأسيف « يعدملاب أدبي مكاحلا نأ يف ءاملعلا فلتخي ال

 . [[1885ك] . يعدملا لوقيام عمسي ىتح هيلع ىعدملا لأسي الو . ؟ةئيب هيعذت

 ليل دلا نع ةدرجنلا ىوع دلا - ”51/

 اذإ « هيعّدي اميف هيلع ةنيبلا امنإو « هاوعلب دحأ ىطعيال هنأ ىلع اوعمجأ

 . هيلع ىعدملا هب رقي مل

 ىعدملا لوق وه مهعيمج دنع ًادبأ لوقلاف « ةنيب يعدملل نكت مل اذإف
 . [730/44- 55599ك] . هيلع

 ةئيبلا ضرع بيترت -
 . هيلع ىعدملا ركنأ نإ ةنّيبلا هلأسيف : يعاب أدبي يضاقلا نأ ىلع اوعمجأ

 هيلع ىعدملا ىلع نيميلا تبجو لام يف ناك نإف« ةنئيب هل نكي مل نإو
 . [459/5ب] . قافتالا

-449- 



 ةنيبلا ليدعت - 8

 رككتلا نم بلطي مث« ةلوهجل ةنيبلا ليدعت يعدملا نم ؛ يضاقلا ٠ بلطي

 .|151/هحإ عامجإلا وهو . اهأرد

 نييعا دتم ا نم ةئيبلا عمست ىتم - سرور

 ا هيلغ ىعاملا ناكؤ «تسبث اذإ ةاراشملاو ةعيابملاب ةطلخلا نأ ىلع اوقفتا
 | نأ مكاحلا ىلع بجو داقف . كلذ هنم نوم « هيلع هب ىعديام لشعب ًامهَتُم

 : [5؛رم] . امهنم عمسي

 يصخشلا هملعب يضاقلا يضقي ىتم - سيرف

 ' ليدعت يف يدصخ مخشلا هملعب يضقي يضاقلا نأ ىلع اوعمجأ ءاملعلا نإ

 نيبمصخلا ذدحأ ةجح بيلغتو ؛ هراكنإ ع مصخلا رارقإ ٍيفو « هحيربتو , دهاشلا

 رارسقإل نيدهاش يضاقلا ٌرضْحُي نأ ىري ًاكلام نأ الإ ءرسخآلا ىلع
 . "هراكنإو ؛ مصخلا ذلإ

 , هلبجيملا : لتاق هنأب هملعل , هاخأ لتق ول يضاقلا نأ ىلع اوعمجأ دقو

 لكم ما هاك 1//17لف ١47/٠١ يإ 450/؟ب] . هنم دوقلا

 هملعب يضاقلا هب يضقي ال ام - نسف

 "اذودحلا يف يصخشلا هملعب مكحيال يضاقلا نأ ىلع عانمجإلا
 . [(يبرعلا نب ءا نع) ؟88/4ن (يبرعلا نبا نع) ١١/7١ف]

 يضاقلا:ملع فالخب ةنيبلا - 5

 : ملأ . يضاقلا ملع دي دوهشلا دهش اذإ هنأ ىلع اوعمجأ « ءاملعلا نإ

 . هملعب ضقي
 ا

 « فونع نب نمحرلا دبعو «رمعو ءركب يبآ لوق اذه : هلوقب هملعب:مكاحلا مكحي نأ نم عنم نم جتحا
 . فلاخم ةباحصلا نم مهل فرعي الو « ةيواعمو ٠ سابع نب باو

 هنعم نوكيأ ئتح « هربثبال هنإ : لاق ركب ابآ نأ يور امنإ هنآل . ةصقلا هذه قف ءالؤهل نوفلاخم مهو
 نم قفاوي:اذهف ؛ نيملسملا نم لجر ةداهش هتداهش نآ « نمحرلا دبعو ؛ رمع لوق وهو ءرخآ دهاش
 . قوقحلا رئاس يف هسفن عم دحاوبو « مهعباراوه ةثالثب ىنزلا يف مكحي نأ ىآر

 . [17/857م] . 45 هللا لوسر نود دحأ لوق يف ةجح الف اضيآو

 '. [(رجح نبا نع) ؟ةخاذخن 17/1 فالثللا ةرهش عم عامجإلا لقن ىلع مادقإو « ليوهت اذه“

 -ةقهوا



 وأ  ةدهاشمب ًايسح ًاملع ىضاقلا هملعي ام فالخب ةَنْيَبلا تدهش ول هنأ الإ
 , قافتالاب ةنيبلا هب تلاق اب مكحي نأ هلزجي مل « ًاحجار ًاينظ وأ « ًاينيقي « عامس

 . [(ضعبلا نع) 718١/80 (ضعبلا نع) 161 /18ف ١ هحدحهك :50/7ب]

 نيمصخلا ىلع حلصلا ضرع - 77

 . ىوعدلا لصف لبق حلصلا ىلع ثحلا يضاقلل بدني هنأ ىلع عامجإلا

 .[١؟؟/هح]إ

 رضاحلا مصخلا ىلع ءاضقلا - اله

 . [150/7؟ب] . رضاحلا ملسملا ىلع يضقي يضاقلا نأ ىلع اوقفتا

 نيليكولا نيب مكحلا. - 7”

 . [777/8ح] . ًاعامجإ زئاج نيمصخملا يليكو نيب مكحلا نإ

 بئاغلا مصخلا ىلع ءاضقلا - ”ا//

 . "كلذ فالخ ةباحصلا نم دحأ نع حصي الو

 . هللا قوقح نود نييمدآلا قوقح يف نوكي بئاغلا ىلع ءاضقلا نإو

 . قافتالا هيلعو

 ١/17١1ف 178م] . عامجإلاب ضقني مل مكحلا دعب بئاغلا رضح نإو

 |! ة5/غح

 ءاضقلا سلجم ىف لدعلا - 78

 ءيش لك يف نيمصخ ! نيب لدعلا يضاقلا ىلع بجاو هنأ ىلع اوعمجأ

 ءامهيلإ تاصنإلاو . هيلع لوخدلاو . ظفللاو . ظحللاو « باطخلاو . سلجملا نم
 .[١٠150/1ي :57/؟بإ . امهنم عامتسالاو

 حصي الو . ةباحصلا نم فلاحم كد يس هل ملعب الر .رمع لوق وهو , بئاغ ىلع ىضقبال :اولاق
 1 .|0740١مإ رمع نع كلذ

 -وهاص-



 بضغلا لاح ءاضقلا - 7

 وهو« يضقي نأ يضاقلل يغبنال هنأ يف ملعلا لهأ نيب فالخ ل

 ١/1١ ١[ ٠١ ي] . نابس

 : هوحمنو « يضاقلا بضغ يف مكحلا رودص - اناث

 : وأ“ « سلفنلا لوغشم ناكو . باوصلاب يضاقلا يق اإ نأ ىلع اوقفت

 .٠ [450/9ب] . ”همكح ذفني هنإف ًافئاخ وأ . ًاعئاج وأ  ناشطع وأ « نابس

 0 مكحلا يف لدعلا - ؟0/

 .. قح او « لدعلاب مكحي نأ يضاقلا ىلع ضرف هنأ ىلع اوقفتا

 1 رئابكلا نم مكحلا يف روجلا نأ ىلع نيملسملا ءاملع غمجأ دقف . هيلعو

 1 .[١4لاك هءر

 : مكحلا دئتسُم - انفو

 . عامجإلاو ؛ ةنسلاو : نآرقلاب مكحلا بوجو ىلع اوقفتا

 ' «ناسختسالا وأ« سايقلا وأ « ةثالثلا هذه ريغب مكح نم نأ ىلع اوقفناو

 : نم هل فلاخمال عبات لوق وأ « ةباخصلا نم هل فلاخمال بحاص لوقو

 لطابب مككح دقف « ءاهقفلا نم رثكألا لوق وأ , ةباحصلا نم الو « نيعباتل

 . لحيال

 1 « 6 هللا, لوسر توم دعب هنيعب لجر ديلقت ضاقل لحيال هنأ ىلع اوقفتاو

 ْ : . اثيدح مأ أدق لجرلا كلذ ناكأ ءاوس « هلوقب الإ مكحي الف

 طورش لامك عم « ةياكحلاب حرص اذإ ,دلقملا ىوتفب ذخألا يضاقلل زوجيو

 ْش . فالخأ هيف ظفحي الو ؛ ةياورلا

 . الب هبيعب بهذ مكحي نأ ىلع ًادحأ ءانفقلا ينلوي نأ مامإلل زوجي الو

 ْ 6414/٠١ (لاطب نسبا نسع) ٠ :/5فهزأ هد ءةةرمإ. ملعي.فالخ

 : .[١؟١/هح

 كم2 اا

 ٍِ وهو ىضق لمتحي .[419/؟بإ . نابضغ دق ول اميف همكح ذفنيال نآ لمتحي (')

 -846مهآا-



 داهتجالا لبق مكحلا - مسمع

 . [575 -7371/15ف] . ًاقافتا زوجيال داهتجالا لبق مكحلا

 يضاقلا داهتجا ريغت - 4

 ىهتشا امبو ء ةصق يف يهتشي امب مكحي نأ ضاقل لحيال هنأ ىلع اوقفتا

 ةعامج هب لاق ام نيلوقلا الك ناك نإو اهلثم ىرخأ يف مكحلا كلذ فلاخي ام

 . هل ناب باوص ىلإ هل حال أطخ نع عوجرل كلذ نكي ملام ءاملعلا نم

 فلاخي نأ ريغ نم يضاقلا داهتجا رّيغَت اذإ هنأ ىلع اوعمجأ ةباحصلا نإو

 يذلا مكحلا ضقني مل« هريغ داهتجا هداهتجا فلاخ وأ « ًاعامجإ الو , ًاصن

 ٠ [156قح ١45/١١ ي هارم] . قباسلا هداهتجا قفو هردصأ

 يفيظولا ريغ يضاقلا أطخخ ةيد -

0160 
 مكحلا ةفلاخم - "846

 . [(ضعبلا نع) 5١/هح] . "مكحلا ةفلاخم ميرحت ىلع عامجإلا

 مارحلاو لالخلاب مكحلا رثأ - 508

 مرحي د الو ًامارح لحال ةصاخ لاومألا يف رهاظلا مكاح لا مكح نإ

 . عامجإلا هيلعو « ًالالح

 مارح ؛ رهاظلا يف مكاحلا اهب مكحي امم ءايشأ نأ ىلع اوعمجأ دقف « هيلعوا

 «,لاملاب هل مكحي نأ كلذ نم . هيلع مارح كلذ نأ ملعي ام « اهب هل ىضْقْلا ىلع

 تانيبب هيلع هل مكح ام ءيرب هنأ ملعي نم ىلع دوقلابو « هريغل كولم هنأ عم

 نبا نع) ١475/1ف 4517/5ب 58-- 5اام .1١ رهاظلا يف تبث '

 . [(ربلا دبع
 روزلا ةداهشب تباثلا قحلا - "ماب

 يضاقلا اهب مكح ولو ؛روزلا ةداهشب ريغلا لام لكأ لحيال هنأ ىلع اوقفتا

 . رهاظلا يف نيدهاشلا ةلادع نم هل رهظ امب

 .[١ه/هحإ .رظن هيف '''

 - همم -



 اهنأ هتنبا ئلع روز يدهاش ماقأ ول ًالجر نأ يف ةمئألا نيب ثفالخ الو

 . اهؤطو هل لحيال هنأ نيدهاشلا ةلادع ًائاظ كلذب مكاحلا مكحو« هتمأ

 تبثأف, اهرمأب بيث ٍةأرما جيوزت ىلع روز يدهاشب ناسنإ لاتحا ولو

 : 00 ءاملعلا نم دحأ دنع حاكنلا اذه لحيال « ةايإ اهحاكن يضاقلا

 اناكوأ هتأزما َِكَط جوزلا نأ امهتلادع نظ نم ةداهشب يضإقلا مكح ولو

 ةداهشلا كيلت نسطاب ملعيال نمل لحي اهجاوز نإف« ًاروز كلذ يف ادهش

 ورز يدهاش كلب اققو كلم يف قف هل رح ىلع ىعدا نو
 . عامجإلاب هَقرَسُي نأ هل لحي ملا «كلذب مكاحلا هل مكحو ؛ هتيرح ملعي
 1 . [(لاطب ن نباو « بلهملاو , يعفاشلا نع) 191/15١ 7817/15ف]

 ةوقلاب مكحلا ذيفنت - راف

 « هئادأ نم عنتميف  رخآل قحب يضاقلا هيلع يضقي لجرلا يف ىف اوعمجأ
 ئتح ؛ هلتاق برحلا هنود بصن نإف ؛ هلام نم ذخأي نأ يضاقلا ىلع بجاوف

 .[ ة4ك] . هسفن ىلع لاتقلا ىتأ نإو ءهنم هذخأي

 همكح ذفني نم - يح

 قحل تققاو اذإ هماكحأ نإف « ماكحأألا مامإلا ألو نم نأ ىلع اوقفتا
 . [عةرم] ٠ ةذفان

 00 ةمكح ظقنيال نم - ١"
 ىلع رداق وه الو « نامل همكَح الو . مامإلا هلي مل نم ّنأ ىلع اوقفتا

 . [4ةرم]. ًافيلحت سيل هفيلحت نأو , ذفان ريغ همكح نأ , مكحلا ذافنإ

 يضاقلا دلاو طخب بوتكم مكح ذيفنت - 41

 : عامجإلاب فاضنإ هلزجي مل هَل ابوتكم هنأ مكح دجو نم
 .|اك١1/63ي]

 -ةهمغ-



 ذيفنتلاب ةيئاضقلا ةبانإلا - "+97

 هب ءاضقلاو ء« يضاقلا ىلإ يضاقلا باتك ةحص ىلع ةمألا تعمجأ

 1 1 . صاصقلاو , دودحلا ريغ يف اذهو

 تناكأ ءاوس « هلوبق هيلإ بوتكملا مزل هب مكح اهب ًاباتك يضاقلا بتك اذإو
 همزل « سلجم وأ ءدلب , يبناج يف اناك ول ىتح « ةبيرق مأ . ةديعب ةفاسم امهنيب

 ين ملعي الو  بئاغ مأ رضاح ىلع ًامكح ناكأ ءاوس « هؤاضمإو « هلوبق

 . فالح اذه

 باتك ىلع دوهشلا طارتشا ىلع راصمألا ءاهقف عمجأدقو

 1؟1/178ف 450/5ب لام ه5. ةارم ١ا/١١/5ئ]. ىضاقلل ىضاقلا

 . [(لاطب نبا نع)

 موصلا ءاضق

 (1515 - "54ه - ؟؟549-545)

 تئاوفلا ءاضق
 ةتثافلا ةالصلا ءاضق مكح - 0

 اهكرتأ عاوس ؛ ةكورتملا ةضورفملا ةالصلا ءاضق بوجو ىلع نوملسملا قفتأ

 ًادمع ةالصلا كرت نم : مزح نبا لاقو . اهنع مون نم مأ « ًارهس مأ «. ”ادمع

 ةالصو « ريخلا لعف نم رثكي لب . ًادبأ اهلعف حصي الو . ًدبأ اهئاضق ىلع ردقيال

 لوقلا اذهو. بوتيو« ىلاعت هللا رفغتسيو.« ةمايقلا موي هنازيم لقثيل « عوطتلا

 ةالصك « ضراعل تعرش تناك ولو . ىضقتال نئسلا نأ ىلع اوعمجأ دقو

 1١1411 ؟ا/4م 75رم 3/7/7 ١ا/ه/١بإ امهوحنو . ءاقستسالاو « فوسكلا

 .[؟؟/5ن /ه 8ع 851//” ش

 هكر - ؟459)

 ه رمع نباو ءرمع لوسق وهو . ادبأ اهئاضق ىلع ردقيال اذهف ؛ اهتقو جرخخ ىتح ةالصلا كرت دمعت نم 0

 . [؟لةم]. فلاخم ةباحصلا نم مهل ملعيام « دوعسم نباو ؛ ناميلسو ؛ صاقو يبأ نب دعسو

 -ة4ههد



 تاولصلا نم ىضقيام د دع - 4
 "”يضقي نأ هيلعف , نودف . تاولص سمح نع مان نم ةنأ ىلع اوعمجأ

 ملكك

 ٍْ ةالصلإ ءاضق تقو - 6
 دنا ىلعاوقت ةتا تقو لك يف ىضقت ةتئافلا ةالصلا نأ ىلع لكلا عمجأ

 ١ 0 : ةالصلا تقو

 :[1هعردطإ مهقافتاب ةالص هيف ىضقيإل سمشلا بورغ نإف « هيلعو

 ةعامج ءاضقلا ةالص -

 (مموبا)

 | ةرضايملا لبق ةتئافلا ةالصلا ءاضق - 7545 .

 ادبي نأ هل يغبني هنإف « ىرخأ ةالص تقو يف اهركذو ؛ ةالص هتتاف نم
 0 1 . هيلع عمجم أذهو , ةرضاحلا يلصي مث « ةتئافلا ءاضقب

 ١ هنأ « ةرينسي تاولص وأ ءرصعلا تقو يف ةتئاف ةالص ركذ نم نإف « هيلعو
 . ركاذ وهو  اهالص يتلا رصعلل هيلع ةداعإ الف« ةئئافلا ىلع رصعلا مدق نإ
 . مهغامجإ كلذ. ىلعو . سمشلا بورغ لبق اهتقو نم ىقبي نأ الإ « ةتئافلل

 ةالص ىبلع دازام وأ «رثمكأ وأ ءرهش ةالصك « ةريثك تاولص ركذ اذإ امأ
 ةالص عمم كلذ بيترت همزلي مل هنأ ىلع نيملسمل ءاملع عمجأ دقف « ليلو موي
 . [1084 - 1392 ١" 4/؟ش] . هتقو

 ١ مدقو. سيلا ىلع دازام سايقلا يف كلذكف : ةلاسلا هذه رخا يف ربل دبع نإ لاق دف ازا مآ"
 | اللف ؛ ةليلو موي نم رثكأ مان اذإ مئانلا نآ : نسحلا نب دمحم نع متسر نبا ىورو' : هلوق سايقلا اذهل
 هذه يف نبسحلا نب دمحم ريغ ءاهقفلا نم لوقلا اذه لاق ادحآ ملعأال :رمع وبأ لاق) . هيلع ءاضق
 ةنسملا فالخ هنع متسر نبا ةيوارو . ءاملعلا رئاسك « كلذ ريغ هبتك يف هنع روهشملاو ؛ هنع ةياورلا
 ل ةقخ يضفي هنآ يسن وأ مان نميف

 ققضنل]

 -وه5-



 ةيضقملا تاولصلا نيب بيترتلا - “0197

 ةرضاحلا ةالصلا تاوف فخي مل اذإ تايسنملا تاولصلا يف بيترتلا نإ ا

 . [١/189ب] . عيمجلا لوق يف نسحتسم

 ةيضقملا ةالصلا ةداعإ - "84

 رضح اذإ ةيضقملا ةالصلا كلت ءاضق بوجو مدع ىلع نيملسملا عامجإ نإ

 . [(رجح نباو . يباطخلا نع) 78/7ن (يباطخلا نع) ه5/7ف] . دغلا نم اهتقو

 ةالصلا ءاضق يف ةباينلا - 6

 .[15806ك] . تيم الو « يح نع ةالصلا ىضقتال هنأ ىلع اوعمجأ

 ةالصلل رفاكلا ءاضق -

 . [7١///١ح] . عامجإلاب ةالصلا يضقيال ٠ ملسأ نإ« يلصألا رفاكلا نإ

 قيرطلا عطق
 ةبارحلا دَح :َر

 زافق

 هيلع حسملا -

 ةفكتل]

 ةلق

 اهديدحت -

 برعلا دنع ىمست ءام لاطرأ ةرشع عست يتلا ةلقلا نأ يف فالخ ال

 . [)5م] . "هلق

 . |(ربلا دبع نبا نع) .]5١/١ عامجإ الو: تباث رثآ يف ةلقلا رادقم ةقيقح ىلع فقوي مل ''

 - ةمهالاد



 رامق

 . رامقلا مكح -
 ءيش يأب وأ « جنرطشلاب وأ , درنلاب , مارح رامقلا نأ ىلع ءاملعلا عمجأ

 45699 - 4.6.٠ -4.4992] . لطابلاب لاملل لكأ هنأو  ءايشألا نم
 .[49ا/8ف

 ' رامقلا تاودأ ةراهط -

(0084) ْ 
 تونق
 !تونقلا مكح - 0

 : . اعامجإ بجخاو ريغ تونقلا نإ
 ةمآلا ءاملع فلس عيمج دنع ةالصلل دسفم ريغ هكرت نإف « هيلعو

 ': . [(يدهملا نع) ؟41/5ن 1 ١/85ه ؟هم/اإ . مهنيب فالح الب مهفلخو

 0 :تونقلا ةغيص -
 | . ءاملعلا قافتاب ءاعد تونقلا ىف نيعتي ال
 انإ مهللا# : يتآلا ءاعدلا نيعتي لاق نمو . ًاعامجإ زاج نآرقلاب تنق نإو

 (ضايع نع) 418/9 ع] . دودرم ذاش هلوقف , "'4. ... كرفغتسنو « كنيعتسن
 .|؟اةت/اح

 ش - ناضمر نم ريخألا فصنلا رتو يف تونقلا - 6
 . "هيف تونقلا ىلع عمجم ناضمر نم ريخألا فلصنلا يف رتولا نإ

 1 . [(يدهملا نع) ؛0/5ن 560 - ؟؟و/احإ

 نمؤنو « كرفغتسنو , كيدهتسنو ؛ كنيعتسن انإ مهللا» : ميحرلا نمحنرلا هللا مسب : وه ءاعدلا اهو 0
 كانيإ مهللا : ميحرلا نمحرلا هللا مسب . كرفكن الو , هلك ربخلاب كيلعإ ينثتو ؛ كيلح لكوتنو كب
 كباذع ْنِإ  كباذع ىشخنو , كتمحر وجرت  دفحنو « ىعسن كيلإو «ذجسنو « يلصن كلو « دبعن
 © كليبس نع نودصي نيذلا باتكلا لهأ:ةرفك رذع مهللا . قحلم رافكلاب دجلا
 . [9//170يإ . بعك نب يبا فحصم يف ناتروس ناتاهو

 . [:ة/كنإ . عامجإلا ىوعد ةحص مدع ذل

 سه 84 خر



 اهيف تونق ال يتلا ةالصلا - 5

 ءرهظلا : يه تاولص عبرأ يف ببس ريغ نم تونقلا كرت ىلع قافتالا

 . ءاشعلاو « برغملاو ءرصعلاو

 . لكلا عامجإب برح نكي مل اذإ ء اهيف تنقيال برغملا نإف هيلعو

 نأ دحأل سيل « خوسنم برغملا يف تونقلا نم لي لوسرلا هلعفي ناك امو

 . [(يواحطلا نع) ”17040/9ن 7 ؟//١طإ عامجإلاب هلعفي

 توبنقلا عضوم - 5600/

 . "هيلع ةمدقم ةءارقلا نأو « ةءارقلا دعب تونقلا نأ ىلع لكلا عمجأ

 . [مها/عط]

 تونقلا دعب ردصلا حسم

 . [*57/9ش] . تونقلا ءاعد يف ردصلا حسم ةهارك ىلع اوقفتا

 مامإلا تونق -

 هيف ملعي ال اذهو « نيمآ : هفلخ نم لاق تونقلا يف مامإلا ذخخأ اذإ

 . [177/؟ي] . فالح

 دوق

 صاصق :ر

 سايق

 سايقلا دامتعا -

 . [188 قح] . سايقلا ىلع ةباحصلا عامجإ

 « دوعسم نسباو « يلعو ء رمع لوق اذهو ؛ عكري نيح ربك مث « تنق مث ءربك ةءارقلا نم يلصملا غرف اذإ ''
 . [150/؟يإ . فالخ هيف ملعي الو ء يروثلاو « ءاربلاو

 يبأآ نع كلذ يور دقو ؛ عوكرلا دعب تونقلا :رخآ عضوم يف لاقو ءانه ةمادق نبا هلاقام اذه

 ٠ [157/1ي] . يلعو « نامثع رمعو قيدصلا ركب

 وهو



0 
 ١ - سايقلا نكر

 سيقملا عرفلاو ء هيلع سيقملا لصألا نيب هبش لوصح' عم الإ سايق ال «
 [1884قح] . قافتالا هيلعو .

 - سايقلاب مكحلا

  - 1141ممل

 - سايقلاب يضاقلا ةفرعم
 معمر - مسعق)

 ةفايق ١

 - بسنلا يف اهب مكحلا

 (مهكل) ْ

 ثعب ؛ر

 -ةكيلد



 فاسكلا





 رفاك

 . كرشم ,« سوجم « يباتك ؛ يمد:

 رفكلا بجوي ام -

 رزاكلا وه نم" 5

 هب ىتأ ام لكبو « قي هلوسربو « ىلاعت هللاب نمؤي مل نم نأ ىلع اوقفت
 يف و لا يفأ «ديحولا يف اش أ« اكل لقن نع لام السلا هيلع

 هلع اهب ىنأ ةعيرش يفوأ السلا هيلع هب ىتأ ام فرح يفوأ 3 دمحم
 يش يف كش وأ « انركذ ام ًائيش دحج نم نإف « ةفاك لقن هنع لقُ ام مالسلا

 .[١الالرمإ ًادبأ رانلا يف دلخخم , كرشم «رفاك هنإف « كلذ ىلع ثامو « هنم

(485:) 

 رفاك قفانملا -

 (ع5١٠)

 ًاراقك باتكلا لهأ ةيمست - 56

 . [١١ةرم] . ًارافك ىراصنلاو  دوهيلا ةيمست ىلع اوقفتا

 رفكلا راد نم رفسلا -

(01914) 

 ديحوتلاب رفاكلا فيلكت - "5

 . [١18/1ف] . فالخ الب ديحوتلاب بطاخم رفاكلا نإ

 ةاكزلاب رفاكلا فيلكت -
(17:4) 

 م



 رطفلا ةاكزب رفاكلا فيلكت -
 (امهع - ١ م49)

 1 رفاكلا باذع - 6

 .ماسإل ماكحأ كرت ىلعو « هرفك ىلع ِبّذَعُي زفاكلا :نأ يف فالخ ال

 . [/8ح ؟هك/ل1ف ة8/1ن]

 رانلا يف رفاكلا دولخ -

 ١ (يوس وزق)
 ةرافك سبيل رفاكلا لتق -

 نوككيأل لعقلا كلذ نأ «ًاكرْشُم تامق « هكرش ىلع لَم اذإ فاكلا نإ

 . 3/101 عامجإلاب هل ةرافك

 ةحلاصلا لامعألاب رفاكلا مايق - "7

 نوباني لو ةحلاصلا مهلامعأ مهعفنت ال رافكلا نأ ىلع عامجإلا دقعنا

 ضعب نم ًاباذع دشأ مهضعب ناك ذإو « باذع فيفغت الو « معن اهيلع

 ْ . مهمئارج بسحب

 تانو « ملسأ ملا « محرلا ةّلصو ؛ ةقدصلاك « ةليمج ًالاعقأ رفاكلا لعق نإو
 (ضايع نع) 185/7 شّ]: عامجإلاب هل بتكي كلذ ناوث نإف « مالسإلا ىلع

 . [(ضعبلا نع) ١ /١ن (هريغو « ضايع نع) 1١و/4 ١ 4ك/1ف ع

 1 ! رفاكلا ىلع ةالصلا -

 (؟411

 ةرفغملاب رفاكلا تيملل ءاعدلا - *

 . [115/0ع] : عامجإلاب مارح ةرفغملاب رفاكلا تيملل ءاعدلا

 ؛ رفاكلل صاصقلا -

 ! مسرو- ملام

 -و54-



 رفاكلا ندب ةراهط -

)50 

 ملسملا ريغب ردقلا -

 ردغ :ر
 رفاكلا فذق -

(519) 

 رفاكو . ملسم ىلع مالسلا -

(154) 

 رفاكل ةاكزلا عفد -

 (وم)

 ةمينغلا نم ملسملا ريغ ءاطعإ -

 ما

 رفاكلا نم رفاكلا ثرإ -

 (ممعم)

 رفاكلاو , ملسملا نيب ثراوتلا -
 (ىممعم)

 ملسملا هثروم توم دعب رفاكلا .مالسإ -

 موز

 هريغ ىلع ملسملا ةداهش -

17) 

 ملسملا ىلع ملسملا ريغ ةداهش -

)874( 

-958- 



 رفاكلا ديص -
 (؟الاا/ - ؟هحه 3 م18 - 55

 / 0 رفاكلا ناذأ -
(952) 

 رفاكلا ةمامإ -

)40) 

 رفاكلا ةفالخ -

 م50

 رفاكلا ةيصو - 68

 77/5ن (رذنملا نبا نع) 774/هف] . عامجإلاب ةزئاج:رفاكلا ةيصو نإ

 .١ ٠ [(رذنملا نبا نع)
 ارفاكل ملسملا ةيصو -

4 200 
 ملسملا ةيضو ىلع ملسملا ريغ داهشإ -

(58) 1 

 ' رفاكلا دبعلا قتع -
 (؟مكح)

 رفاكلا ةبتاكم -

 (ا/(

 رفاكل نيملسملا قيقر عيب -
 ْ ةددتيل]

 ملسملا دبعلل رفاكلا كلمت -

(5514) 

 -و55-



 رافكلا لاومأ مارتحا -

 . [1794م]. فالخ الب مهلاومأ نوعئميال رافكلا نإ
 رافكلا ةلماعم -

 (هك9)

 رفاكل ملسملا ةكراشم -

 (؟459)

 رفاكل ملسملا راجئتسا -

 (؟96؟)

 ملسمل رفاكلا راجئتسا -

 (؟ومه9)

 ملسملا ىلع ًايصو رفاكلا نييعت -

(88:) 

 حاكنلا يف ةملسملا ىلع رفاكلا ةيالو -

)4١٠6:4( 

 - ةملسملل رفاكلا حاكن

(4143) 

 ءاضقلا مامأ رفاكلا اهفلحي يتلا نيميلا -

 نيمي : ر
 ٍ رفاكلا مالسإ - 0

 رفغ . مهرفك نم اوباتو , اوهتنا اذإ رافكلا نأ ىلع نيملسملا ءاملع عمجأ

 زع هللا قوقح نم رفكلا لاح يف مهمزل ناك ام مهنع طقسو « فلس ام مهل

 « نيملسملا يديأ يف اوريصيو , مهيلع اوردقي نأ لبق نيملسملا قوقحو « لجو
 . مدوأ « لام يف هونج ءيش مهنم ذخؤي الو , نيملسملا عامجإب مهلتق لحي الف

 مدت

 وكم



 ملسأ اذإ رفاكلا ءوضو -

 (4:4ه1)

 ةالصلاب ملسأ نإ رفاكلا فيلكت ءدب -

715 

 : ناضمر يف رفاكلا مالسإ -

 ١ (544- ؟هخح)

 مالسإ دعب رفاكلا حاكن -

 (لاج- علم 49114)

 هيبأل ًاعبت دلولا مالسا -
0) 

 رئابك

 يسار
 ةباتك

 بتاكُم :ر

 باتكلا لهأ مه نم - 7

 ..قافتالاب « ىراصنلاو , دوهيلا مه باتكلا لهأ

 . عامجإلا نييباتك ريغ مهنإف.. مهوحنو موجنلا دابعو « نوينئولا امأ

 . |( رجح نبا نع) ها//8ن ؛ه5/هح 197/ف]

 باتكلا لهأ رفك -
 (غددعئ ل حلو - 9 - 54

 -و58-



 باتكلا لهأ بتك -

 ليجخإ :ر
 ةاروت

 باتكلا لهأ دباعم ءاقبإ - 547

 زوجت « ةونع نوملسملا اهحتف يتلا دالبلا يف ةمئاق تناك يتلا سئانكلا نإ
 . "4/3 يز عامجإلاب اهتيقبت

 اهوحنو « سئاتكلا ىلع فقولا -

(4404) 

 مالسإلا ريغ ًانيد يباتكلا قانتعا - 4
 ناثوألا ةدابعك « باتكلا لهأ نيد ريغ نيد ىلإ لقتنا اذإ يباتكلا نإ

 . ملعي فالخ الب هيلع رقي ملء التم

 وأ . ةيدوهيلا ىلإ ةينارصنلا نم وأ  ةينارصنلا ىلإ ةيدوهيلا نم جرخ نإو
 الب ءاملعلا ةعامج لوق وهو. هتمذ هلو « ايمذ ناك نإ لتقيال هنإف ةيسوج ا ش

 . 75١41١[ /ةة/ا/يإ. مهنم فالخ

 حاكتلا يف مالسإلا رثأ -

 (1ئ5- غ5 86ه - )5١4

 يباتكلا نبا نيد - "عه

 2 هيوبأ دحأ ملسأ الو بسي ب ملو؛ دلو امهل دلو اذإ نييباتكلا نيجوزلا نإ

 . [؟1؟١/7ب ههرم] . امهنيد ىلع نوكي هنأ ىلع اوقفتا دقف ء امهالك وأ

 هيبأل ًاعبت دلولا مالسإ -

 (؟10)

 ةيباتكلا ةأرملا ملسملا حاكن - "85

 نع يور دقو . '"ةرحلا ةيباتكلا ةأرملا حكني نأ ملسملل زوجي هنأ ىلع اوقفتا
 ميرحت رمع نبا نسعو « همرحي نأ ريغ نم اهحاكن نع هزنتلاب رمأي ناك هنأ رمع

 . [144174]. برحلا لهأ ءاسن نكت مل اذإ رئارخلا تابباتكلا حاكن يف فالح ملعيال '''

 -ة54-



 ؟4عدو م8 :/ب هوركم هنأ ءاطع نعو « هنع حصي الو . اهحاكن
 :[(ديبع يبأو «رذنملا نبا نع) 757/9ف (رذنملا نبا نع) هكر/الن ؟١٠44-

 ةيباتكلا ةجوزلا ىلع قافنإلا بوجو -

)413) 

 مْسَقلاب ةيباتكلاو , ةملسملا ةجوزلا نيب ةاواسملا -

 : م4

 ةيباتكلا ةجوزلا ىلع ةدعلا بوجو -

 ١ (؟مو8- 7845(

 باتكلا لعأ حئابذ لح - 7

 1 : يف مأ . برحلا راد يف اوناكأ ءاوس « ملسملل لالخ ب باتكلا لهأ حئابذ
 . ةعيشلا الإ هيف فلاخي ملو «عامجإلا هيلع اذهو ..مالسإلا

 . يدوهي اهحبذ ةحيبذ محش لكؤيال : كلام لأقو
 ا اهيلع مسي مسل اذإ « هيلع هلل مسي مل ناو « لكؤت اهنأ ىلع اوعمجأ دقو

 ا (رذنلا نبا نع) م80١1 07/9ع 15541 "و1 /هت هالامإ.' ”هللا ريغ
 . [(رذنلا نبا نع) مما - 785/4 دل - 4"ه١ ب 37/4/87 ش

 يباتكلا ةيكاذت -

 (١هعو)

 ةيحضألا حبذب يباتكلا ليكوت -

 (؟م4)

 ءدوهيلا ٌنيِذب هوابأ نادو ؛ ايبرع نكي مل اذإ « ينارصنلاو ؛ يدوهيلا ةحبذام لكآ زاوج ىلع اوقفتا ١"
 الو حبذا دنع هريغ مسسي ملونع لجو زع هللإ ىمس ىمس هتآ ملعو , 6 هللا لوسر ثعبم لبق ىراصنلاو
 . مهسفنآل مه اهومرج الو« ةاروتلا يف مهيلع مرحن مل اع ةحييذلا تناكو « مهدنع ديع مويل حبذ
 ."|1 ةالرم ؟؟/١بإ

3 



 باتكلا لهأ ديص - 4

 هنإف ًاكلام الإ « دحأ دنع ملسملا ىلع باتكلا لهأ ديص لكأ مرحي ال

 .[8185/9ي] . همرح

 يباتكلاو « ملسملا نيب ةكرشلا - 8

 هل فرعي الو « سابع نبا لوق وهو « يباتكلا ملسملا كراشي نأ هركي 00

 . [(ضعبلا نع) 4 27/هي] . "ةباحصلا يف فلاخم

 باتكلا لهأ ةيحت در -

 لاقيال نكل. اومّْلَس اذإ باتكلا لهأ ىلع مالسلا در ىلع ءاملعلا قفتا
 كلام مهنيب ءاملعلا نم ةفئاط نعو . مكيلع : لاقي لب « مالسلا مكيلعو : مهل

 . [(يوونلا نع) 58/80 458/8ش] . مالسلا باتكلا لهأ ىنلع دري ال هنأ

 ملسملا يضاقلا مامأ يباتكلا ةمكاحم -

 مك

 هريغ نم يباتكلا ثرإ -

 ممعان - مجمل

 باتكلا لهأ نم ةيزجلا ذخأ -

 ةيرج :ر

 ملسملا هدبع يباتكلا قتع -

 (؟مها/)

 بدك

 بذكلا مكح- ني فل

 3 هتأرمأ لجرلا ةارادُم ريغو « برسحلا ريغ يف بذكلا ميرحت ىلع اوقفتا

 . [[؟؟هك ١ةكرمإ . ةملظم عقدو « نينثا نيب حالصاو

 - [4/8ي] . مهنيب هراشتنا تبغي مل ةباحصلا نم دحاو لوق وه '')

 -ةالإ-



 بذكلا حابي ىتم - نقف

 ْ لشق ملاظ دصقون امك «رارطضالا دنع بذكلا زاوج ىلع اوقفتا - ١
 ' نأ هلف « هدنع ةعيدو ناسنإل لام بصغ وأ ؛ هدنع فتخم وهو « لجر

 , ؛زئاج بذاك اذهو « مئأي الو , كلذ ىلع فلّشيو , هدنع هنوك يفني

 ' :.بجاو لب

 : ثيدحو. هتأرما لجرلا ثيدح يف بذكلا زاوج يف فالمخ ال -؟

 1 . اهجوز ةأرملا

 , ًاقح طقسيال اميف وه امنإ انه بذكلاب دارملا نأ ىلع اوقفتاو
 ْ . اهلوأ ء هل سيل ام ذخأ وأ « اهيلع وأ « هيلع

 : ذحنأ هيفوأ ء قح نم ةجوزلا وأ « جوزسلا ىلعام عنمي ناك نإف
 . نيملسملا عامجإب مارح وهف .؛اهل وأ ؛ هل سيلام

 . نامألا ريغ يف برحلا يف بذكلا زاوج يف فالخال - *

 . شانلا نيب حالصإلا يف بذكلا زاوج:يف فالخال - 4

 ءيش يف بذكلا زوجيال هنأ يربطلا منهنم :م نورخأ لاق دقو

 ١ لامعتساو« ةيروتلا هب دارملاف اذه يف ةحابإلا نم ءاجأ امو « ًالصأ

 2 771/4ش 77/ةف] بذكلا حيرص هب دارملا سيلو . ضيرعتلا

 ١ ١ . [(رجح نبا نع) ؟7//5ن (ضايع نع) 788.77٠

 بذاكلا ةداهش -

 (؟1؟ه)

 بذكلا نم ءوضولا -

(:445) 

 موصلا لطبي بذكلا -

 ةفهئفقلا

 -والا-



 ةمارك
 ءايلوألا ةمارك توبث - ”8**

 . ةلزتعملل ًافالخ « ءايلوألا تامارك تابثإ ةنسلا لهأ بهذم
 . 114754 ؟ة/1شآ]

 ةماركلاو ء رحسلا نيب زييمتلا -

 )191١(

 بسك

 بسسكلا مكح - 84

 اذإ ضرف « هلايعلو « هل ةحابملا هدجولا نم توقلا بسك نأ ىلع اوقفتا

 . [(يراهبربلا نع) ١١751/1ف ١ههرمإ . كلذ ىلع ردق

 جحلا يف بسكلا -
 (ةالك)

 اهوحنو « ةراجتلل رفسلا -

(197) 

 بسكلل ببس لمعلا -

 لمع :ر
 ريوصتلا نم بسكلا -

 (؟هكم)

 بسكلا يف عسوتلا - "06

 اذإ « لالح قيرط نم ينابملاو . بساكملا يف عسوتلا ةحابإ ىلع اوقفتا ١

 . ىلاعت هللا قوقح عيمج ىدأ

 نأو « حابم هلايعلو ؛ هل فافكلا هعم نمل لاما بسك نم ُدْيرَّتلا كرت نأ الإ

 «لاملا نم ديزتلا بلط ىلع هبابكإ نم لضفأ ةرخآلم لمعلا ىلع ذئنيح هلابقإ
 . [1594م 9١هرم] . فالخ هيف ملعيال اذهو

 ومس



 فوسك
 'فوسكلا ةالص : ر

 ةبعك

 اهآلوتي نمو . ةبعكلا ةنادس -

 ءاهتيالو يمر ء نهتباجحو « ةبعكلا ةنادس نأ ىلع ء ءاملعلا قفتا

 نم ةحلط ينبل قَحْتَسُم قح اذهو . كلذ وحنو .باهقالغإو  اهحتفو « اهتمدخو
 . مهل ىقبتف« « فك هللا لوسر نم اهيلع مهل ةيالو يهو « يّصُق نب رادلا دبع ينب
 نيحلاص نيدوجوم اومادام اهيف مهتعزانم دحأل لحتال « مهيرارذلو ٠ ًادبأ ةمئاد
 1 1 . [(ضايع نع) 4 - - 8/ش (ضايع :نع) 445/7ع] . كلذل

 ٠ جابيدلاو ؛ريرحلاب ةبعكلا رتس - *7

 مو/دعهم/8ف]. عامجإلاب زئاج جابيدلاو“؛ ريرحلاب ةبعكلا رتس
 : ١ )ان ؟؟؟/اح

 ةبعكلا نياعي نم ةلبق -

)00 ْ 
 اهرهظ ىلع وأ « ةبعكلا فوجب ةالصلا -
 ش 1

 0 ةبعكلا يف حبذلا -

 . 1817١[ - 0/861١/ك] . ةبعكلا يف حبذلا روجيال هنأ ىلع اوعمجأ

 ْ ش ةلافك

 أةلافكلا مكحأ- نادرا

 1 /كي| ةلمحلا يف اهزاوجو « ةلافكلا توب ىلع نوملسملا عمجأ

 |1951 /5ب

 - ةال4-



 ةلافكلا هنم حصت نم -

 هيلع روجحملا ريغو « هركملا ريغ ءرحلا « لقاعلا ةلافك ةحص ىلع اوقفتا
 . هلام طيحيال نيدلا ناك اذإ , ةأرما وأ « ناك ًالجر

 . فالخ الب ء ريما ريغ يبصلاو , مّسرَبلاو « نونجما نم ةلافكلا حصت الو
 . [445/4ي ككرم]

 هل نوذأملا ريغ قيقرلا ةلافك - 0١

 (15ام

 ةلافكلا ةفص - "449

 دق دودحم لام نم بجاو ّيَح رخخآ ىلع هل ناك نم نأ ىلع اوقفتا

 هل لوفكملا يضرو ؛ قحلا هيلع يذلا رمأب دحاو ليفك هنع هلفكف « بجو
 ليفكلا بلاطي نأ هل لوفكمللو « زئاج كلذ نإف  ًاينغ ليفكلا ناكو ٠ كلذب
 . [؟؟رم] . نيدلاب

 ةلافكلاب نيدملا ىضر - 544

 .ملعي قالح الب ةلافكلاب هل ةربعال هنع لوفكملا نيدُْلا ىضر
 .[1:40/5ي]

 ةلافكلاب رايخلا -

 الو ء دمحأو : يعفاشلاو « ةفينح يبأ لوق وهو «رايخ ةلافكلا لخدي ال

 . [499/4ي]. فلاخم مهل ملعي

 لجأ ىلإ ةلافكلا - 6

 . مهعيمج عامجإب ةزئاج مولعم لجأ ىلإ ةلافكلا
 « صخش مودق وأ « حيرلا بوبه وأ ءرطملا لوطه ىلإ ةقّلعْلا ةلافكلا امأ

 لوفكملا هبلاط نإ لاح ليفكلا ىلع لاملاو « ةلطاب كلذ يف لاجآلاو « ةزئاج يهف

 . [81//؟خ] . ةجحلا عامجإ هيلعو . نيدلاب هل

 - واله -



 لوفكملا نيدلا ةيمولعم -

 ش ءاذك ىلإ اذك نم هيلع نيد نم كل أشني امو « ًانالف عيأب هرخآل لاق نم
 نإ وأ ؛ هَدَح يذلا دحلا نيدلا غلب اذإ ةلافكلا همزلت لئاقلا نإف « . يلع كل وهف

 ى تهم اا عيمجلا :عمجأ هيلعو . كلذ نود

 0 لوفكملا نيدلا ةلاهج - ننسقيإ

 نيب نأ ريغ نم « يلع وهف نيد نم مويلا ًانالف مزلام : لاق ًالجر نأ ول

 ا ٠ عيمجلا عامجإب ةلطاب ةلافك كلتف « ليفكلل نيدلا هل لوفكملا

 وهو ؛ نالف كميرَغ ىلع كلامف « ًادغ سمشلا تعلط نإ : :رخآل لاق نمو

 فالح الاب ءيَشب كلذ همزلي الف ٠ .دغلا نم سمشلا تعلطف ؛ « يلع« مهرد فلأ
 .[452 /؟خ عيمجلا نيب

 بجي الام ةلافك - 4

 . ةرملا ىلع بجو الو « طنق بجي ملام ةلافك زاوسج مدع ىلع اوقفنا

 . |7مك/هح ةكرم] 0

 لوفكملا ةلاهج -

 ةديلا صخشلا لوهجم نامضلا نالطب ىلع عيمجلا عامجإ

 هل لوفكملا ةلاهج - 46

 .مالدمإا لطاب مولعم صخش ريغل لاملا نامض نأ ىلع عيمجلا عامجإ

 : نيدم نم رثكأ ةلافك -
 هاجت نونيد نم مهيلع امب . ًادعاصق . نينثال دحاولا ةلافك زاوج ىلع اوقفتا

 . [؟؟رم].. نينئادلا

 ةلافكلا رثأ - 7

 : ةعيلاطم لوفكمللو . هلفكام ءادأ ليفكلا مزلت ةحيحصلا ةلافكلا نإ
 , ءاهقفلا قافتا هيلعو

 اا 1/6 نيدللا ىلع عجري نأ ليفكلل نأ ىلع اوعمجأ دقو
 ا . [487/4ي

 - غانا



 نيدلاب ليفكلا بلاطي ىتم - 7467
 ىلع قحلا تويث دعب نوكت نيدلاب ليفكلا ةبلاطم نأ ىلع ءاملعلا عمجأ

 . [193/7بإ . ةنيبلاب وأ « هرارقإب امإ لوفككملا'

 ليفكلا سبح - 1

 هل لفكام هلدؤي مل يذلا ليفكلا سبح مكاحلا لأس نإ هل لوفكملا نإ
 ىلإ هيدؤي ىتح هقحب هسبحي مكاحلا نإف ؛ رداق ءادألا ىلع وهو « هنيدم نع

 . [18/7خ] . ةجحلا عامجإ هيلعو . هل لوفكملا

 ةلافكلا ىف نيدملا ءاربإ رثأ - "هه

 . ملعي فالخ الي أربت ليفكلا ةمذ نإف « نيدلا نم نيدملا نئادلا أربأ نإ

 . [1447/4ي]

 ليفكلا سالفإ 11 هك 1

 نم هل لوفكملل لفكام ءادأ ىلإ ليبس هل نكي ملو « ليفكلا سلفأ اذإ

 . [59/79خ] . عيمجلا عامجإب . هيلع هل لوفكملل ليبس الف «لاملا

 سفنلاب ةلافكلا مكح - ”ها/

 . "”ةجحلا نم عيمجلا عامجإب « ةمزال ء ةحيحص سفنلاب ةلافكلا

 الب همزليال لاملاف « طرشلاب حرصو ٠ هلاملا نود سفنلاب ةلافكلا طرتشا نإو

 . |/١/هح ؟37/15ب ه٠: 3/4 77/1خ] . فالخ

 دودحلا يف سفنلاب ةلافكلا -

 17م 1 ("ةباحصلا عامجإب ةحيحص دودحلا يف سفنلاب ةلافكلا 1

 . [(فعبلا نع)

 - [١؟*5م] . ةتبلا زوبتال ٠ نقيتم لطاب يهف « عباتالو ء بحاص نع (سفنلا) هجولا ةلافك طق حصي مل

 « هباتتساف ةحاونلا نبا مهيفو « ةمليسم ةوبنب نورقي موقب يتا دوعسم نبا نآب كلذ ىلع ءالؤه لدتسا (7
 نب يدع هيلع راشآف « نيقابلا يف يف يبنلا باحصأ راشتسا دوعسم نبا نإ مث . هقنع برضف : ىبآف

 « مهرئاشع مهلفكي نآو « مهتباتتساب هللا دبع نب ريرجو « سيق نب تعشالا هيلع راشآو , مهلتقب متاح
 . ةباحصلا عامجإ اذهو : اولاق . ماشلا ىلإ مهافنو , مهرئاشع مهلفكف . مهباتتساف

 - والاب -



 سفنلاب ةلافكلا طقست ىتم - 4

 ' . [/8/هح] . ًاعامجإ هب لوفكملا توب سفنلاب ةلافكلا طقست

 ,رفك

 رفاك :ر
 رفكلا نم ءايبنألا ةمصع -

(4016) 

 رفكلا بجومب قطنلا -

 .'عامجإلا هيلعو « دقتعي مل نإو «رفكي ؛ ءرفكلا بجوي امب قطنلل دمعتملا نإ

 اذهو ءدب دخاؤيال هنإف « ًارفك هانعم ناكو « هانعم يرديال ظفلب قطن نمو

 . [5547م ؟5١٠/هح]. ةمألا نم دحأ هب فلتخي مل

 ارفكلا ةياكح - ١

 . [؟0 5 /هح] . ًاعامجإ رفكي ال رفكلا يكاح نإ

 ىذه نم رفك -
 نايذه :ر

 حلاصلا لمعلا طبحي رفكلا - 5

 : ةلزتملا ٠ ٍلاقو . رفكلاب الإ طبحتال ةحلاصلا لامعألا نأ ةنسلا لهأ بهذم
 . [١٠/54ش] . رئابكلا يصاعملاب طبحت اهنإ

 هرفكل ةفيلخلا لزع -
 ١ ( م0

 الإ مهب لفك هنآ هتياور يف مههنم دحآ ركذي مل ىدهلا راونآ يه ديناسآب دوعس نبا ربخ انيور دقو <
 . افبعض اهنكلو « تاقثلا نم اهفلاخ ننم هتياور.رضام ةقث ناك ولو « فيعض وهو « هدحو ليئارسإ
 ايش

 . [!9؟ام] . زوجتال دودحلا يف ةلافكلا نآ ىلع ارعمجآ دقو

 -ةاله-



 رفك هللا دوجو يفن -

 ةطلفلا

 رفك هللا ةردق دوحج -

(4:) 
 رفك ءايشألل هللا قلخ راكنإ -

 (موو)

 رفك هللا ملع يفن -
 مهم

 رفك ىلاعت هللا بس -
(5:9) 

 رفك ملظلاب ىلاعت هفصو -
 ةطلفلا

 رفك هللا ريغل دوجسلا -
 , (ههم)

 رفك ةنجلا دوجو يفن -

 (ةكك)

 رفك ةنجلا ميعن راكنإ -

(418) 
 رفك ةنجلا نينمؤملا لوخد راكنإ -

 ش (ةكك)

 رفك رانلا دوجو راكنإ -
 (؟ة94)

 هم 9/84



 ا رفك راثلا ءانف داقتعا -
 ! (موو9)

 رفاكلل دع مل رانلا نأب_دقتعا نم رفك -

)4000) ْ 
 رفك ملاعلا مدقي لوقلا - 545

 3 /8١ف]. ملاعلا مدقب لوقي نم رديفكت ىلع عامجأإلا
 ' . |(هريغو ء ضايع نع)
 زفك حورلا مدقب لوقلا -

 0 هتف

 رفك حاورألا خسانتب لوقلا - |
174) ! 

 رفك ةوبنلا دوحج -

 ْ (؛4005)
 ءايبنألا ردق نم طح نم رفك -

(4-05) 

 رفك ءايبنألاب ءوسلا نظ -
 (؛::009)

 رفك مالسلا هلع دمحم ةوبن دوحج -

 (مووع - ؟هحقز

 نجلل مالسلا هيلع يبنلا ةثعب ركنأ نم رفك -

 ْش (؟ هما

 السلا هيلع دمحم نما ةيحص ركنأ نم رفك -

(10) 

 -همع-



 رفك مالسلا هيلع يبنلا ميظعت مدع -

 (؟هومز

 رفك مالسلا هيلع يبنلا بيذكت -

 (؟مهف#غ)

 مالسإلا ريغي مزتلا نم رفك -

50 

 مالسإلا ريغ عرشب لاق نم رفك -
 ةفيضل]

 رفك ةعيرشلا ماكحأ دوحج -

 ه9

 رفك لسرلا ريغ نع ةعيرشلا ذخأ -
 م6(
 رفك ةعيرشلا يف رييغتلا -

 ١44

 رفك نآرقلا فيرحت -

 م16

 رفك نآرقلا نم فرح دوحج -
140 

 رفك ةلمسبلا راكنإ -
 هفضل

 رفك ةشئاع ةءاربب كشلا - ٠

)4007) 

 -ةماد



 رفك نآرقلا يف ام. راكنإ -

014 ْ 
 رفك نآرقلاب فافختسالا -

 ' ملا

 رفك ةفاكلا هلقن يذلا ثيدحلا ةفلاخم -
 ْ (1ةؤ59)

 رفك عامجإلا ةفلاحتم -

 ْ (هه)
 رفك ةالصلا كرت -

(515) 

 رفك ةالصلا يف ةبعكلا لابقتسا نع ضارعإلا -

)0 ْ 1 
 رفك ةاكزلا ةيضرفراكنإ -

 1 (اعمل

 دو دحلاو ؛ ةريبكلا بكترم رفك - كفن

 : الإ رفكيالو : دودحملاو ؛ ةريسكلا بكرم نأ ىلع ةّنُّسلا لهأ عامجإ
 : . [(يذمرتلا نع) ه5 /١١1ف <38 ا كّرشلاب

 , رمخلا لحتسم رفك -
(1405) 

 ةبارحلا لحتسُم رفك -
 (لض115)

 دمعلا لتقلا لحتسم رفك -

01114 

 -94م-



 رفك مراخا ءطو - 1

 )41ه1١(

 ةرافك

 تارافكلا عاونأ - 8

 ةرافكو  راهظلا ةرافك لثم . ٍبَّنرُم وهام تارافكلا نم نأ ىلع عامجإلا
 لعف اهيأ « ةريخملا ةرافكلا يفو . نيميلا ةرافك لثم « ريخم وهام اهنمو « لعقلا

 : اذهذل 2 0/1 عامجإلا هيلعو ١ رخآلا ىلع اهدحأل لضفالو ٠ ازجأ

 ةراقكلا عفدت نمل - 5

 نوطعي نيذلا ءارقفلاو . نيكاسملا مه ةراقكلا يقحتسم نأ يف فال ال
 . ةاكزلا نم

 . دلو ّمأ ىلإ الو , دبع ىلإ ةرافكلا عفد زوجيال هنأ يف فالخ الو

 الو هتلئاع اهيطعيالو . هسفن ةرافك لكأيال ناسنإلا نأ يف فالخ الو

 ةاكز نم مهيطعي نأ هل زوجي نمم هيراقأل اهيطعي نأ زوجي هنأ الإ . هتقفن همزلت نم
 . فلاخم هيف ملعي الو روث يسبأو . دمحأو . يعفاشلا لوق وهو « هلام

 .مكا/بةك احا ١ هقكلالي]

 ةرافكلا يف ماعطإلا ردق - "7

 ديز لوق وهو . ""نيكسم لكل ريدم اهلك تارافكلا يف ماعطإلا ردق نإ
 ةباحصلا يف مهل فرعي ملو « ةريره يبأو « رمع نباو . سابع نباو ؛ تباث نب ؛

 . اعامجإ ناكف . فلاخم

 . ماعطإلا يف عابشإلا يف فالخالو

 , 540/7ي] . نيكسملا يدي نيب ماعطلا عضو يفكي هنأ يف فالخالو

 .[155/غ- 1١؟4/4ف 1854م 1

 . ("[48- 7443) . كلذ ريغ درو دقل '

 -و48-



 ةراقكلا يف ريغصلا ديعلا قتع - "454

 يكحو ءراضمألا ءاهقف ةماع لوق يف زئاج ةرافكلا يف ريغصلا دبعلا قتع

 11/7 ةمنم نيمدقتملا ضعب نع

 ةراقكلا يف بيعملا دبعلا قتع -4

 :٠ ئزجيال ام اهنم ؛ باقرلا يف نوكت يتلا بويعلا نأ ىلع اوعمجأ

 00 . ئرجيام اهنمو
 وأ“ نيدبل عوطقم وأ« ًادعقم وأ, ىمعأ ناك نإ دبعلا نأ ىلع اوعمجأو

 . ئزجيال هنأ نيلجرلا وأ « امهلشأ
 قزح ء فينخ يعول« فيفخ جوع هب مو دعأا أ ىلعاوعسجأو

 . ديدش جرع هب ناك اذإ ئزجي ال: لاقف . كلام درفناو

 منة ومجد واامإ. ملعي فالخ الب ئزجي يصخلا دبعلا نإو

 1 .[١195/1يالا1/5ب

 قسافلا دبعلا قتع - 34

 . ١ /ةثح] رصانلل ًافالخ . ًاعامجإ ةرافكلا يف ئزجت ةقس ةقسافلا ةبقرلا نإ

 ىنّزلا دلو تع - 86

 اذه ىلع« هنع ئزجي كلذو ىنز دلو قتعي نأ هل زوجي« ةبقر هيلع نم

 . [[9999- 5؟994] . راصمألاب ىوتفلا ةمئأ ةعامج

 ٍ دبعلا ةميق عفد - "4/7

 . 1/4 ًاعامجإ قتعلا نغ ئزجيال ةرافكلا يف دبغلا ةميق عفد نإ

 ديعلا يف ةرافكلا موص -

 (؟ومه)

 ةرافكلا موص دعب لاملا دوجو - "408
 : فئأتسي مل« كلذ دعب لاما دجو مث « ةرافكلا يف لاملا رذعت دنع ماص نم

 .[16/4-] عامجإلا هيلعو « ئرب دق هنأل « لاملا همزلي ملو « ةرافكلا

 -؟44-



 ةرافكلا تاجوم ددعت دنع ةينلا - "4

 يف اهببس نييعت بجي مل دحاو سنج نم تارافك هيلع تعمتجا نم
 باحصأو . دمحأو روث يبأو « يعفاشلا لوق وهو « ةقلطملا ةينلا هيفكت لب « ةينلا

 . [065/87ي] . فلاخم هيف ملعي الو « يأرلا

 موصلا ةرافك

 موص:ر

 موصلا ةراقك مكح - مه
 ناضم نم موي موص هب دسفأ ًادماع عماج نم ىلع بجت موصلا ةرافك نإ

 « يبعشلا نع يكحام الإ ةفاك ءاملعلا بهذم وهو . لزني مل مأ؛ لزنأأ ءاوس

 . هيلع ةرافك ال اولاق مهنأ ةداتقو « يعخنلاو « ريبح نب ديعسو

 . ملعلا لهأ لوق يف ةرافكلا هيف بجت الق « ناضمر ريغ يف رطفلا امأو

 7/ه/8ت ؟4ه/5ع هم /هش] . ناضمر ءاضق يف ئطو ىلع بهجت : ةداتق لاقو

 ل15 ك1

 موصلا ةراقك بجوم -
 هز

 موصلا ةرافك ةفص - "437

 مايصوأ « « ًانيكسم ها ا ةيقر قتع ةرافكلا نأ يف فالعأال

 راهن يف دمعتلا ءطو صقتل اريج نوكت ةرافكلا نأ توعمجم مهو

 ٠ 4٠لا 1١1١07611579 477م]. همامت دعب الإ زوجيال كلذ لعقفو ء ناضمر

 . |(مزح نبا نع) 7/8١1ن 5؟/هش

 رذعل موصلا عباتت عطق - ”عابا/

 اذإ يضقت هماقإ لبق تضاح اذإ ًاعباتتم ًاموص ةمئاصلا نأ ىلع اوعمجأ
 . [80ا//8ي ١4767 *ةام] . اهتماص يتلا مايألا ىلع ينبتو ؛ ترهط

 هه قة ماد



 موصلا ءاضق نع ينغت ال ةرافكلا - "8

 لوقق وضو « هيف عماج يذلا مويلا موص ءاضق ةرافكلا عم رّمكملا ىلع بجي

 .؟ااضت ابجي مل وصلا نإ: لاق هنإف . يعازوألا:ىوس « ءاهقفلا عيمج

 . [(يردبعلا نع) ؟ثه/كع]. ءاضقلا هيلعف ؛ ماعطإلا أ « قتعلب رك نإو

 : موصلا ءاضق ريخأت يف ةرافكلا -

 (51ئ5- ؟؟4)

 ش ةرافكلا بجو راركت - 8

 ةراقك الإ هيلع سيل دحاو موي يف ًارارم ئيطو نم نأ ىلع اوعمجأ - ١
 . ةدحاو

 . '"'عامجإلاب ةرافك“ موي لكل هيلعف . ناضمر رهش يف ًامايأ عوطو نإو - ”

 دقف ءرخأ موي يِف ئطو مث رك مث « ناضمر موي يف ئطو نإو - ,
 1 134 الالام ؟55/1بإ] ىرخأ ةرافك هيلع نأ ىلع اوعمجأ

 ١4159|. - ١4١ه هك ١١١/9 يا/ا*ل (ضضعبلا نع)

 ' ' قالطلا ةراضك

 قالط :َر

 قالطلا يف ةرافك ال -

 : [108912 ؟19١ل] هيف ةرافكال قالطلا نأ ىلع ةمألا تعمجأ

 ش ٠ راهظلا ةرافك

 راهظ :ر

 ٌرخا راهظ ةرافك - "4

 : يه رحلل ةبسنلاب راهظلا ةراقك نأ ىلع اوعمجأ

 هيلع سيلف « رفكي ملو ؛ ناضمر رهش مايآ عيمج هريغ وآ ءطوب رطفآ نم نأ نوري هريغو « ليذهلا نب رفز '''
 . [5158م] . بيسملا نب ديعس لوق ىلع بجاولاوه اذه . طقف ةدحاو ةرافك الإ

 ومكه



 يه الو ء اهكّلَم نإ هيلع قتعُت نمم تسيل « ةغلاب « ةميلس ةبقر قاتعإ - ١
 « سواطو « يتبلا درفناو . كيرش اهيف سيلو « دلو مأ الو ءريدمالو « بتاكم

 ئزجي دلولا مأ قتع : الاقف

 ١ - ةنمؤم ةبقرلا نوكت نأ .

 رهش هموص ضرتعيالو , نيعباتتم نيرهش ماص . تناك ةبقر ةي أ دجي مل نإف - 7

 . هيف رطفي رفسالو « ضرمالو « هموص زوجيال مويالو , نانضمر

 الب « هئانثأ نمو « رهش لوأ يف نيرهشلا موص ئدتبي نأ زوجيو

 . ملعي فالخ

  عامجإلاب هأزجأ 3 ةلهألاب نيرهش ماصف .رهش لوأ نم موصلا أدب ثإو

 . نيصقان مأ « نيمات اناكأ ءاوس

 . فالخ ريغب هأزجأ , ًاموي نيتس ماصف « رهشلا ءانثأ يف أدب نإو

 . كلذ ىلع ملعلا لهأ عمجأ دقو « نيرهشلا فانكسا هيلعف «رطفأو

 مايصلا يف عباشتلا عطقني مل ًاليل اهنم رهاظ يتلا ةأرملا ريغ ئيطو نإو
 . فالتخا الب

 ورياغتم مهو « نيلكآلا , نيملسملا نم ًانيكسم نيتسس معطأ ردقي مل نإف - 4

 . نيكسم لكل حمقلا نم لاطرأ ةعبرأ امهيف « يدم نيدم « صاخشألا 1

 . عامجإلا هيلعو , ينغلا ماعطإ ئزجيالو ٠ يلولا ماعطإ ئرجيو

 مل نإف « ًالوأ :قاتعإلاف ء بيترتلا ىلع ةرافكلا نأ ىلع اوعمجأ دقو
 ءفاام م1 - مكارم ١١1١ /5ب]. ماعطإلاف نكي مل نإف « مايصلاف نكي

 مرك لملم رلا/ي امك ل امنت [كه554- 11547 ا“

 754/41 07-4 (رذنملا نبا نع)إ) 4

 . [(يدهملا نع) "0/5

 - وهال



 ةرافكلا بت ىتم -7

 .[1؟؟ مح دوعلا دعب بجت راهظلا ةزافك نأ ىلع عامجإلا

 ةرافكلا يف ءطولا - م1

 . ًاعامجإ فنأتسا . ًادمعتم ًاراهن راهظلا ةرافك يف هتجوز عوطو نم
 ذل 2 نيام "عامجإلاب فنأتسي مل ماعطإلا لبق ىئطو نإف

 ةجوزلا: نع ةرافك ال -. "4

 . ةدحاو رهاظملا ةرافك نأ لع اوعمجأ

 يمأ رهظك يلع نتنأ : لاقف« دحاو ظفلب عبرألا هئاسن نم رهاظ ولو

 ةباحصلا يف امهل فرعيالو : يلعو رمع لوق وهو  ةراقك نم رثكأ هيلع سيلف

 . 08١| فمكوإالي ١ ههك] ًاعامجإ ناكف . فلاخم

 ةرافكلا دعب زاهظلا ديدجت - 6

 . عامجإلاب ةرافك يناشلا راهّظلل هتمزل رهاظ مث « رك مث رهاظ نم
 |[! ؟:ممح هء/ليإ

 دبعلا راهظ ةرافك - "مك

 نسعو عامجإلاب نيعباشتم نيرهش مايص هتراقكف :رهاظ اذإ دبعلا نإ
 . | . هرجأ ًارهش ماصول هنأ يعخنلا

 : الب ًائنيكسم نيتس رجلا ماعطإك هترافكف « ماعطإلاب هديسس هل نذأ نإو

 مهر) و - 9و8 ١أ2ل 9/١١1ب (لاطب نبا نع) 767/4ف] . ملعي فالخ
 . [(لاطب ن نبا نع) 51/5 هه٠/ا/ي

 ٠ لتقلا ةرافك

 لتق : ر
 . [140/6ح] . هبوجو سايقلاف « الإو ٠ ملسمف ؛ عامجإلا حص نإ :انلق '"'

 - ةمل-



 لتقلا ةراقك مكح - ”عمب
 4١ا7ام| . دمعلا هبش يفو . أطخلا لتقلا يف ةرافكلا بوجو ىلع اوعمجأ

 . |0170 1هة/هج 7/١٠4ب 144/8ط

 لتقلا ةراقك بجوم - 44

 ًاملسم لعق نإ.  غلابلا , لقاعلا , ملسملا ىلع ةراقكلا بوجو ىلع اوقفتا

 وبأ لاقو . ىشنأ مأ «ًاركذ « ًاريبك مأ « ًاريغص « ًادبع مأ « لوتقملا ناك ًاَرْح . أطخ

 . لتقب سيل هنأل «روزلا ةداهشو «رئبلا رفحك « ببستلاب لتقلاب بجت ال ةفينح

 نم فلاخم هل فرعيالو « رمع لوق وهو « ةراقك نينجلا لق يفو
 :5١١١4015 545/4ي 58494572 1١أم ١4١ م4؟15١1 5١4١ رم] . ةباحصلا

 . [(رذنملا نبا نع)
 لتقلا ةرافك ةفص - 84

 ؛ ةغلاب « ةلقاع « ةّيتُق « ةميلس « ةنمؤُم « ةبقر قتع ةرافكلا نأ ىلع اوقفتا

 قي نمالو  مكحب قّدْعُي نم الو « ةربدمالو ةّبتاكم الو دلو َمأ تسيل
 . اهيلع ردق نمل هنم دبال اذهو « رح اهضعب نمالؤ « كلملاب

 . نيعباتتم نيرهش موصي هنأ ىلع اوقفتا دقف « ةبقرلا قتع نع زجع نإف

 . 1 /هح اما 71171 /شا محم ١؛ارم]

 (ممرلا - موزب» - ممجو - مهمل

 ةرافكلاب لتاقلا فيلكت - 8٠

 . ةرافكلاب لتاقلا مازلِإ ىلع عامجإلا حص

 84١5م] . ملعي فالخ ريغب هلام يف تبجو « ةبقر قتع تناك نإف

 .[119/8ي اذه/نط

 لتقلاب كارتشالا نيح ةرافكلا - 0١

 عامجإلاب ةرافك مهنم دحاو لك ىلعف« لتقلا يف ةعامج كرتشا اذإ

 :[٠ ةرلي لوقحم - ١ك

 -ةه44-



 ةرافكلا ظيلغت - 57

 دلبلاو :.مارحلا رهشلا يف ذ لتق نم ىلع ظْلغَت ال ةرافكلا نأ ىلع اوعمجأ
 . |3542 41١ /5ب] . مارحلا

 ةرافكلا ىلع ةيدلا ميدقت -

(16:5) 
 حارجلا يف ذ ةرافكلا - "7

 فيدل أطخ حارجلا يف ةةرافكلا طاقسإ ىلع حصادق عامجإلا نإ

 . [(«ضعبلا نع
 لاملا فالتاو « ناويحلا لتق يف ةرافكلا - 4

 ًائيش فلتأ وأ « مئاهبلا نم ًائيش لتق نم ىلع ةزافكال هنأ ىلع اوعمجأ
 1 . [584619/ - ”/55هك] . لاومألا نم

 رذنلا ةرافك

 رذن :ر

 ردنا ةرافك مكح - 65

 « سابع نبا لوق وهو« ةبقر قتع ةرافكلا ظلغأ هيفو « نيميلا ظلغأ ر ذّنلا
 .[ 1316م1 ةباحصلا نم فلاخم هل ملعيالو

 نيميلا ةرافك

 نيمي ؛ر

 نيميلا ةرافك مكح - ناخكإ

 يصو ٠ ىلاعت هللاب َنيميلا يف ةعورشم ةرافكلا نأ ىلع نوملسملا عمج

 .[ل1كم ١ ي] عامجإلاب تدلل دعب ضر

 نيميلأ ةرافك بجوم - 7

 «:نيغلابلا نم « ىثن أوأ ءركذ ءٌرح وأ دبع نم فلح نم نأ ىلع اوقفتا

 ماب فلحف , ىراكّسلاو , باضغلا الو , نيهركتسملا ريغ , ءالقعلا « نيملسملا

 -848و-



 تّقو نإف ءاذك رمأ لفي نأوأ «اذك رمأ لعفي ال نأ, ىلاعت هللا ءامسأ نم

 كلذ ىضم نإف « هيّمسُي تنقو يأ وأ . مويل اوأ ءاذك موي وأ « ًادغ لثم ءأتقو

 . نيمي ةرافك هيلعف « هنيميل ًاركاذ « ًادماع , هيف فلح ام لعفي ملو , تقولا

 . ثدحلاب بهجت امنإو . نيميلاب بجت ال ةرافكلا نأ ىلع اوقفتاو

 . نقيتملا عامجإلاب ةرافك همزلتال ثحَي مل نمف

 هيلعو . لاعفإلا نم لبقتسملا ىلع يتلا نيميلا يف يه ةرافكلا نإو

 دقو « هيلع ةرافكالو . مثآ وهف «بذكلا ًادمعتم رمأ ىلع فلح نإ امأ
 . يعفاشلا ذحنأ هبو , هرفكب لوقي نيعباتلا ضعب ناكو . كلذ لع اوعمجأ

 ١؟1؟.1؟هام 42:1/1ب 159.١ مل؟1١ :1١1075111061145 هخرم]

 (ضايع نع) ١514/1ف (ربلا دبع نبا نع) 507 49ا//4ي ؟١5؟ل

 : |( ضايع نع) ١9/48

 نيمي ةراقك بجوي ةمألا ميرحت -
 54و

 رخل نيمي ةرافك ةفص - 54

 ١ ىننأ وأ . أركذ « ةنمؤم  ةبقر قتع ةرافكلا يف ئزجُي هنأ ىلع اوقفتا - ١

 مللو« قتعلا بحج»اوي ءيشب كناحلا ىلع قتعت د ال ءاضعألا ةميلس

 . لجأ ىلإ ًاقتعم الو ء ريدم ال ءًبتاكم الو « دلو مأ نكت

 « نيرياغتم  ًارارحأ , نيكاسم ة ةرشع معطأ نم نأ ىلع اوقفتاو < ؟

 . هأزجأ دقف « نيملسم

 . نادم هنم ئزجيو « رمتلاو « ريعشلاو , ةطنحلا نم ماعطإلا نإو

 . ًاعامجإ نيموي نبا ماعطإ ئزجيالو
 « نيرياغتم . ًارارحأ . نيكاسم ةرشع اسك نإ هنأ ىلع اوقفتاو - *

 . هأرجأ دقف « ةالصلا هيف زوجت ام . نيملسم

 -ووو-



 مل. هارتشا مث ءرخآ هاسك مث « هارتشا مث «ًابوث انيكسم اسك ولو

 . ًاعامجإ هأزجأ « كلذك

 . ماعطإلا وأ «ةرسكلاوأ ةبقرلا قتع نع زجع نم نأ ىلع اوقفتاو - 3

 . تاعباتتم مايأ ةثالث هضرفف

 : موصلا هيزجيال هنأو ةوسكلاو « ماعطإلاو « قتعلا نيب رّيخُم هنأ ىلع اوقفتاو ١

 . ةوسكلا وأ . ماعطإلا وأ ؛ قتعلا ىلع ردبقي مادام

 . نيكاسملل امهكيلق ةوسكلاو , ماعطإلا نم دارملا نأ يف.ةمألا فلتخت ملو

 هلق« ةرافكلا فائصأ يف هريغ ىلإ لاقتنالا بحأو« موصلا يف لخد نمو

 . قتعأ مث . ثنح اذإ دبعلا يف الإ « ملعي فالخ الب كلذ

 0 ملا « مهابنك وأ « نيكاسم ةسمخ معطأو  دسبع فصن قدتعأ نمو
 . عامجإلاب هئزجي

 : ملعي فالخ الب هأزجأ ةرشعلا لمكأ ىتح ؛ انيكسم موي لك معطأ نإو

 . ملعي فالخ ريغب زاج نيموي يف نيترافك نم ًادحاو معطأ نإو
 . ملعي فالخ الب زاج دحاو موي يف نيترافك نم نينثا معطأ نإو

 لو « ةوبسكلاو « ماعطإلاو « قتعلا نيب ناألا لك يف ىلاعت هللا ىّوس دقو

 : .١894-1١5١ م1١08 ك/ا15١١1- 81١١4 ١4رم].هيف ءاملعلا نفلتخي
 ' قديح 7 /١٠يلدكاأام ؛ا/اط 4:5/1بس 4 نيش 1 فلل

 اك اننا (لاطب نبا نع) 507/1١ 188/هف 0*0

 : هك دهني

 (موربر - مال د ممدف - ممكم)

 دبعلا نيمي ةرافك - 6

 . 21/٠١[ ي] . نيميلا ةرافك يف قيقرلا ئزجي مايصلا نأ يف فالخال

 )ش ةرافكلا ئرجت ىتم

 . ثنحلا دعب ئزجت ةرافكلا نأ ىلع اوقفتا

 ب و949



 . "ثناحلا ىلع بجتال هنأ ىلع اوعمجأ دقف . ثنحلا لبق امأ
 هنأ ىلع اوعمجأ مهنآل , ئزجتال اهنأ ىلع اوعمجأ دق « نيميلا لبق اًمأو

 ؛ 153/6 577/4ي 18/7١/ش 6١ةرمإ]. نيميلا ىلع اهميدقت زوجيال

 ا /1خن ةك/غح (يوونلاو« ضايعو « يرزاملا نع) ن5« 0١

 ٠ [(يرزاملاو ء. ضايع نع)
 نيميلا ةرافك رثأ - 80

 .[5/١١١؟بإ. قافتالاب هعوقو دعب ثنحلا عفرت نيميلا ةرافك نإ

 ةدع رومأ ىلع نيميلا - 7

 هللاو :"لاقف « ىتش رومأ ىلع ةدحاو نيب فلح نم نأ ىلع اوقفتا
 نيمي ةرافك هترافكف « « عيمجلا يف ثنحف « تسبلالو « تبرشالو ؛ تلكأال

 . |! ةد/أح هاذ/9ي *ا/ل/١بإ] . ةدحاو

 ةدع ءايشأ ىلع ناميألا - كو

 ثنحف . تسبلالو ,« تبرشال هللاو : لاقف « سانجا ىلع ًاناهأ فلح نم

 هتمزل ىرخأ نيمي يف ثنح مث اهجرخأ نإف . ةرافك هيلعف « . اهنم ةدحاو يف

 . ملعي فالخ الب ىرخأ ةرافك ١

 الإ ثنحي مل (ال) فذحو « تبكرالو . تبرشالو « تلكأال : : لاق نإو

 . [1هى/4حج ه19/9يإ ًاقافتا اهعومجب

 دحاو ءيش ىلع ناميألا - "0

 . عامجإلاب هدذحو مسقلا رركتب رركتتال ةرافكلا نإ

 ةرافك هيلعف ثنحو . دحاو ءيش ىلع ةريثك ًاناهأ فلح نمف هيلعو

 ةباحصلا نم اًمهل فرعيالو « سابع نباو ؛ رمع نبا لوق وهو « ةدحاو

 .[1145م ؟58/4ح] . ""فلاخم

 يبآو « يسرافلا ناملسو . دلخم نب ةملسمو ٠ ةشئاع لوق وهو : ثنحلا لبق ةرافكلا ميدقت زوجي ''
 رفكيال ناك هنأ سايع نبا نع ةياور الإ : ةباحصلا نم فلاخم مهل ملعيالو ء سابع نباو « ءادردلا أ

 . [75١1م] لوهجم اهدتس يفو « بذكلاب روكذم ةاورلا دحآ نآل « لطاب !ذهو « ثنحلا لبق

 . [(يرزالا نع) ؟99/4نإ . فالخ ثنحلا لبقو , فلحلا دعب ةرافكلا يفو
 يف ةيجاولا ةرافكلا نآ ء دحاو ءيش ىلع ىتش نامياب فلح اذإ هنأ ءبسحأ اميف « مهنيب فالخال "'

 . |407/1بإ . ناميالا ددعب كلذ

-44- 



 نفك

 نيفكت :
 ْ رثك

 نآرقلا يف زنكلا ىنعم -

 ش م4

 ةسينك

 ْسئانكلا ىلع ظافحلا -

 م40

 ةينك

 هب ئنكتيام - "ه٠

 ءادلو هل ناكأ ءاوس ع ةحابملا ءامسألاب ينكتلا زاوج ىلع نوملسملا ٍعمجأ

 ْ ريغب ينك وأ «ًاريغص ناك وأ ءدلو هل نكي مل مأ ءاهبوأ هب يّنكف ءتنب وأ
 1 وأ , راك وأ « عنام نمف هيف اوفلتخا مهنإف « مساقلا يبأب ينكتلا اشاح « هدلو

 . ١[ ههرم :؟ 5 /8شإ. خيبم

 0 ةناهك

 ةناهكلا مكح - (رركم) م٠
 . [6١"رم] . ةناهكلا ةيهارك ىلع اوقفت

 ةناهكلا ىلع ةرجألا -

(9461) 

 ْفارعلا ىتأ نم ةالص -

016 

-444- 







 سابل

 سابللا نم حابيام -

 نكي ملام « ءاسنللو « لاجرلل لالح ءيش لك سابل نأ ىلع اوقفتا

 وأ « لوبلاتب ًاغوبصم وأ « ًابوصغم وأ « ًارفصعُم وأ ءريرح هيف ًاجوسنم وأ « ًاريرح
 . [190رم] . اهنم ءيش نموأ « اهفوص نم وأ « ةتيم دلج
 بايثلا ةراهط - "0007

 . [؟1١1/١١-] . عامجإلاب ةالصلا ريغل بايثلا ةراهط ىلع بوجو ال
 بايثلا نع ةساجنلا ةلازإ -

20790) 

 حابملا سيفنلا سبل - 4

 تناك نإو « ربولاو . رعشلاو . فوصلاو « نطقلاو « ناتكلا بايث سبل زوجي
 . 5/5 هيلع عمجم اذهو ؛ نامثألا ةسيفن

 ةعمجلل بايثلا ديج سبل -

047 

 داتعملا نع داز ام سبل -

 « ةعسلاو « لوطلا نم سابللا يف داتعملا ىلعو « ةداعلا ىلع دازام لك سبل
 . [[9812 (ضايع نع) ؟١٠/8١ف] . ءاملعلا لوق يف هوركم

 سبللا يف نمايتلا -

 . [171/1ن] . هيلع عمجم وهو ء بجاو ريغ سّللا يف نٌماّيتلا
 سابللا لاجرلا لابسإ 6١-

 . [(ضايع نع) ١٠/1١7ف] . عامجإلاب لاجرلا قح يف عونم لابسإلا

 -ة6م/-



 : سابللا ءاسنلا لابسإ - "0

 | نبا نع) :1١4/1 نيملسملا عامجإب ءاسنلا قح يف زئاج لابسإلا

 1 . |1077 /8ش (نالسر

 ءاليخأ هبوث رجيي نم ةالص -
 : (مككث) |

 00 ؛ دحاو بوث سبل - "81؟

 / بوشب لجرلا لمتشي نأ وه : ءاّمّصلا لامتشا ريسفت يف نولوقي ءاهقفلا
 ؛ ودبيف « هنيبكنم ىلع هعضيو « هيبناج دخأ نم هعفري مث ؛ هريغ هيلع سيل دحاو

 . |4451 - 7911752] . هنع يهنم وهو ١ هجرف هنم

 ثوثلا ريضقت - 4

 نود : لاجزلل قاسلا بفصن وحن ىلإ بوثلا ريمشت نأ ىلع ء ءاملعلا عمجأأ

 . [[93078ك] . ءاسنلا

 .ةالصلا سابل ةفص -

 (1104- ؟؟هاب- ؟؟هن - ؟؟هه - ؟؟64)

 مارحإلا سابل'ةفص -

 ا(ةع-ةوك-ةن)

 غوبصملاو . ضيبألا سبل - "ه6

 «رفصعب نكي ملام« وبصل « ضيبألا بوثلا سبل ةحايإ ىلع اوقفتا

 ا . ةسايجن وأ

 6 نارفعّرلا هّسم يذلا بايثلا سابل ميرحت ىلع ةمألا تعمجأ دقو

 . | */4عا187/ه ش ”"/8ت ١6 ١رم] . سرولاو

 طّطخملا سبل - 5

 . 7/1/8[ هيلع عمجم طّطخْلا نوثلا سبل زاوج

 - 844مل



 زرطملا سبل -07

 .ركانت الب نوملسملا هلمعتسا ذإ , ًاقصلم وأ « ًاجوسنم بوثلا زارط رفتغي
 . |؟هد/ؤح]

 دلجلا سبل -6

 . [7937/5ع] . عامجإلاب اهسبل زوجي ةرهاطلا دولجلا

 داوسلا ءاستلا سبل - 6

 .[1/5١١ن] . ملعي فالخ الب دوسلا بايثلا سبل ءاسنلل زوجي 1

 ةداحلا هسبلت ام -

(59) 

 ةأرملاو . لجرلل ريرحلا سنبل -
 . ضراعل الإ «ريرحلا سبل لجرلا ىلع مرحي هنأ ىلع نوملسملا عمجأ - ١

 فلا 03

 ردع وأ

 لحي هنإف « هريغو « نطقلاب بولغملا ريرحلا بايث سبل امأ

 . "عامجإلاب

 . [١6١1رمإ . اضحم ناك اذإ هسايلب يوادتلا يفو ؛ برحلا ريغ يف لاجرلل ريرحلا ةيهارك ىلع اوقفتا 0
 سبل هنإ : دواد وبآ لاقو . هتحابإ موق نع ضايع يضاقلا يكحو . ميرحتلا يف ةيلع نبا فلاخو

 نوملعي مهو « ةباحصلا رئاس مهنع تكسي نأ اضيأ دعبيو ؛ ةعيرشلا يف مرحم وهام ىلع ةباحصلا مدقي نأ دعبلا لك دعبيو . بزاع نب ءاربلاو « سنأ مهنم ءرثكأ وأ « ةباحصلا نم اسفن نورشع ريرحلا
 اذه نم فخأ وهام اضعب مهضعب ىلغ نوركني اوناك دقف : همرحت

 نيريس نباو « نسحلاو ٠ ىسوم وبآو « ةفيذحو « رمع نباو « يلعو ؛ ريبزلا نبا لاقو : ضايع لاق
 هتحابإ لاجرلا ىلع هيرحت ىلع مهدعب عامجإلا دقعنا دقو « ءاسنلاو « لاجرلا ىلع ريرحلا ميرحتب

 . ميرحتلا ىلعال ةهاركلا ىلع لاجرلل ريرحلا سبل نع يهنلا مهضعب لمح دقو
 امإو  عامجإلا نم لقنام ضقني نآ امإ « ميرحتلا نود ةهاركلا لوق تابثإ : ديعلا قيقد نبا لاق

 ىلع ميرحتلا ىلع عامجإلا دقعنا مث . ةهاركلا وه ناك لاجرلا ىلع ميرحتلا لبق مكحلا نآ تبئي نآ
 88:85/؟نإ . ادج ديعب وهو . ةقباسلا ةهاركلا حسن هاضتقمو . ءاسنلل هتحابإو ؛ لاجرلا
 .[179/10لف
 هيف ريرحلا عومجم ناكام طولخملا نم زوجي امإ هنآ ديعلا قيقد نبا ظفاحلا لقن دقف . عونم عامجإلا اذه
 43[ /؟ نإ. بوثلا عيمج ىلإ ةبستلاب ةدرفنم تناك ولو , عباصأ عبرأ

 ان

-888- 



 . '"عامجإلاب مرحي هنإف ابلاغ ريرحلا ناك نإف
 اوقلاخف موق هعنم دقو . عامجإلاب ريرحلا سبل ء ءاسنلل زوجي - 1

 ' . عامجإلا

 طقف جوزال نْيرَملا درج صتخيال هنأ لع اوعمجأ دقو

 0 مول114 - 91741 ه2 ه4 ث/طحإ

 (ينصهملا نسع) 1187/1ن 599.5 -99.4- 54
 ؟414ش (ربلا دبع نبا نبع) 511/1 ي 7 6/4 ع

 . [(ضايع نع) ١٠/717ف (ضايع نع)
 ريرحلا :يبصلا سبل - 0

 م11 ةباحصلا لعف وهو «ريرحلا هنسبلي نأ يبصلا يلول زوجي ال

 ريرخلا بوث يف ةالصلا -

 (؟؟ةا/)

 'ريرحلا ىلع ةالصلا -

 1 و

 جابيدلا سبل -

 .. ["70/4ع] . هيلع عيجم وهو ؛ جابيدلا سبل لجرلا ىلع مرحي
 جابي دلاو ءريرحلاب ةبعكلا رتس -

010) 

 ! زخخلا سبل ب "078
 7 سنيلو . "نوعبالاو ةباحصلا اهسبل دقو  قافتالاب زئاج خلا بايث سبل

 1 «ريثألا نبا نع) 7 290/7ن 5؟9/4ع] . عامجإلاب ةبوقعالو , ديعو اهسبل يف
 .[؟ ٠ 0/١ ف (يبرعلا نباو

 0 ضايع يضاقلا هلقنو «صلاخلا ريزحلا يف ةيلع نبا نع فالخلا مدقت دقف . عونمم عامجإلا اذه ('
 .[ةد/كنإ

 : مهعاضحإ يف يه اغإ ةجحلاو « اريثك اددع اوناك نإو « ةباحصلا ضعب لعف يف ةجحال هنأ كافخيال.'
 ' , الالح سلاخلا ريرحلا ناكل لالح هنآ ىلع لدي زخلا مهسبل ناك ولو ؛ عامجإلا ةيجحب نيلئاقلا دنع

 هنأ 6# قودصملا قداصلا ربخأ دقؤ ..ايباحص نورشع ريرحلا سبل : لاق هنا دواد يبأ نع مدقت ام

 خسلا نم ثيدحلا اذه رخآ يف ديدشلا ديعولا ركذو « ريرحلاو «زنلا نولختسي ماوقآ هتمآ نم نوكيس

 + [5/١4نإ . ريزاتخلاو « ةدرقلا ىلإ

 تأاووواس



 هنم دئاسولا ذاختاو ءزقلا سبل - 84

 . نوللا دمك ناك ولو , لاجرلا ىلع مُرَحُم وهف كلذلو «ريرحلا نم ِرَقلا نإ
 . "قافتالا هيلعو

 . يفارلا نع) ؟١٠/47ف]. اهيف فالخ الف ءٌزقلاب ةوُشْحَلا دئاسولا امأ
 . [(يدهملا نع) 45/16ن ”7/4ح (ينيوجلا

 بهذلاب جسنام لجرلا سبل - 6

 . رذع وأ « ضراعل الإ « لاجرلل مارح هب هومّناو . بهذلاب جوسنملا سبل نإ

 . [(ربلا دبع نبا نع) ١/011ي] . عامجإلا هيلعو
 اهوحنو ةدحاو لعن ين يشملا -”هال؟

 ءرذعلالا« دحاو سادُم وأ . دحاو فخ وأ . ةدحاو لعن يف يشملا هركي

 . |0141 7941941 791/8شإ] . هيلع عمجم اذهو

 لاعتنالاب نمايتلا - 8ها/

 سيلو « بابحتسسالل لاعتنالا يف نمايتلاب رمألا نأ ىلع عامجإلا

 . [171/1ن (هريغو « ضايع نع) ١١/705ف] . بوجولل

 ةيتبسلا لاعتلا سبل - 4

 . [8544١ك] . ملعي فالخ الب رباقملا ريغ يف زئاج ةيتبسلا لاعنلا سابل

 هيلع بوكرلا حابيام - 6

 . ةتيم دلج نكي ملام اوبحأام ىلع بوكرلا لاجرلل حابي هنأ ىلع اوقفتا

 . ١[ 8 ١رم] . ءارمح ةرثيم وأ ءريرح وأ « عبس وأ

 نإ : ديعلا قيقد نبا لاق . ةنيزلا بايث نم سيل هنآل ؛ مرحيال هنأ اهجو ةمتتلا يف يلوتلا ىكح نكل ''
 ةدومكب رابتعاالو « مرحيف « ريرحلا مسا نع جرخي سيلف « هيلع نالا نحن هقلطنام زقلاب هدارم ناك

 مسالا قالطإ دعب هل رثآال فيعض ليلعت امهنم الك نإف « ةنيزلا بايث نم سيل هنوكبالو ؛ نوللا
 . |1149 - ؟؛١9/1ف]. هيلع

 -وةروؤام



 ناعل

 : . نامّللا مكح - نادر

 "0: م1 ه/5ش ا15/5ب]. عامجاإلاب عورشمو تباث نامعّنلا نإ

 : . [(رجح نبا نع) ؟18/5ن ؟48/9ح

 ناعللاب ءاعدالا - "هال

 هنتجوز ةيؤر هؤر جوزلا ىعدا اذإ « ىنزلاب فذقلاب ناعللا بوجو يف فالخال

 . ىنزلا يف
 . نزلا نسم قسقحتلا مانع عم ذو املا نأ ىلع وممجأ دقو

 . [(رجح نبا نع) 758/50 757/8ف ١6٠١1/؟بإ

 ناعللا عرشيال ىتم - اناترفي

 ؛نعالي نأ هل سيلف « هب هتجوز ةبلاطُم ريغ نم ناعللا جوزلا دارأ نإ - ١

 دح هيف طقس عضوم لك كلذكو « هيفن ديري بسن كانه نكي مل نإ

 ٌدَح وأ ؛ اهفذق نم هنأربأ وأ « اهانزب ةنيبلا ماقأ نإ لسثم . فذقلا

 « ناعللا عرشيال هنإف « ىفني كانه بسن الو « اهناعل دارأ مث . فذقلل

 . هيف فلاخم الب ملعلا لهأ رثكأ لوق وهو ١

 وأ. ىنزلا موي يف اههتطو مش ؛ « ينزت هتجوز ىأر اذإ هنأ ىلع اوعمجأ - ؟

 اذإ : مساق نبا لاقو . ادبأ ناعلب هيفنيال « هب قحال دلولا نأ , هدعب

 9 « هلبق وأ « مويلا يف ةيؤرلا لبق اهتئطوو « ينزت مويلا اهتيأر لاق
 تنأاذإ دلولا هب قحلي ملو « نعال « ةيؤرلا دعب رأ لو « ٌئربتسأ

 ىلع ىنزلا هيف بلغ دق لرقلا اذهو ءرثكأ وأ «رهشأ ةتس نم لقأل

 « هلبق دحأ هلقي ملو هنع عجر مث , هب لاق كلام نأ يورو « شارفلا

 . هل لصأ ال لوق وهو

 « هعفني ملو « هرسكني ملو . هل نابو « لمحلاب رقأ نم نأ ,ىلع اوعمجأ -

 .'فذقلا دح دلجيو , دلولا هب قحلو « كلذ هعفني مل« « كلذ دعب هافنو

 64: دلجيالو . نعالي « هنإف « يروثلاو  ةفينح يبأ دنع الإ

 ممالك - مم نفط فلا

2 0 



 نينعالتملا نيجوزلا ةفص - 808

 « غلابلا ؛ لقاعلا « ملسملا َرُخلا « جاوزلا دقع حيحصلا « جوزلا نأ ىلع اوقفتا

 فذق اذإ "ىمعأالو« سرخأالو فذق يف ًادودحمالو 0 ناركسب سبيل يذلا

 ةدودحم تسيل يتلاو ؛ ةرحلا «ةملسملا « ةغلابلا « ةلقاعلا « هتجوز ىنزلا حيرصب .

 اهنم هآر هنأ ركذ ىنزب هتمصع يف يهو اهفذقو ىسرخالو ؛ فذقألو « ىنز يف

 اهب لحد دق جوزلا ناكو « ىركس ريغ « ىنزلل ةراتخم يهو . اهل هحاكن دعب

  علطا ام ىلع هعالطا نم ركذ امدعب اهأطي مل مث . اهب لخدي مل وأ . اهتطوو

 ناعللا نإف  اهحاكن خسفناالو « تدلوالو . تتامالو ؛ اهل هفذق دعب اهقّلطُي ملو

 (رذنملا نبا نع) 5/8ي ة4ام 118:1185/7ب 41 - ١8رم] . بجاو امهنيب

 . [(رذنملا نبا نع) 587/9ف

 ةّيعجرلا ةقلطُما ناعل -

 (مالكم)

 لطابلا حاكنلا يف ناعللا - مهامه

 . ةجوزب تسيل ذإ « لمحت مل نإ  عامجإلاب ًالطاب ةحوكنملل ناعل ال
 . |[! ةةهردحإ

 نيقسافلا ناعل - ”ه؟

 . [1577*ك] . نيقسافلا نيب ناعللا يف اوعمجأ

 نيجوزلا ريغ نيب ناعللا - ”هالا/

 . فالخ الب امهنيب ناعل ال نيجوزلا ريغ نإ

 هنأ ءاهجوزت مث « ةأرما فذق اذإ لجرلا نأ ىلع اوعمجأ دقف « هيلعو

 . [44ام 35151 8/١٠ي] . نعالي الو ّدحُي

 - [570712] . هتجوز فذق اذإ نعالي ىمعالا نآ ىلع اوعمجآ ('

 دوور



 !ناعللا ةروص - 58

 / يف« ءرصعلا دعب ؛ ةعمجلا موي ناعللا يف لاق نإ جوزلا نأ ىلع اوقفتا
 ملاعع وهالإ هلإال يذلا هللاب : همكح ذافن بجاؤلا , مكاحلا ةرضحب « "'عماجلا
 2 انهيلإ ريسشيو - هذه يتجوز ةنالق هب تيمر اميف قداصل ينإ ةداهشلاو , بيغلا

 , « تار عبرأ كلذ ررك مث « ينم وهام اذه اهلمح نإو  ىنزلا نم - ةرضاح يهو
 طقسو ٠ نعتلا دقف , نييذاكلا نم تنك نإ هلل ةنعإ يلو : ةسماخلا يف لاق مث
 أ . فذقلا ذح هنع

 ملاع وه الإ هلإال يذلا هللاب :كلذ دعب تلاق نإ ةجوزلا نأ ىلع اوقفتاو
 « بذاكلي ىنزلا نم هب ينامر اميف اذه يجوز ًانالف نإ « ةداهشلاو ؛ بيغلا
 00 نم ناك نإ هللا بضغلعو : ةسماخلا يف تلاق مث ؛ تارم عبرأ كلذ.ترركو
 1 .نيخ ىفتتا دق دللا آو ىنزلا م هيلع دحالو « تنعتلا د اهنأ . نيقداصا
 . انعتلا نإ اهنم ةقرفلا يف خوزلا نع

 ش ىلع هدب عشب نم ةاخاو اول ةرملا نيب رمأ اذإ مكاحلا نأ ىلع اوقفتاو .
 باصأ دقف « لجو رع هللا امهركذيو . جاجللا نع امهاهني وأ « نيجوزلا لك مف

 154/4 تامارمأ ًاعامجإ حص عبرألا ناميإلا دعب امهتيب مكاحلا قّرف اذإو
 . 15١0| ؟77/5ش - 10١45196

 ناعللا أدبي نم - نكن

 305 نيملسملا عامجإ هيلعو« نامعّللاب جوزسلا ادبي نأ ةّمسلا نإ

 . [(يدهملا نع) ؟54/1ن 181/8 (هريغو ء ضايع نع)
 1 نيميلا نع نيجوزلا دحأ لوكن - ٠

 هنيلع نإف « ناعللا يف ناميألا نع لكن نإ نيجوزلا دحأأ نأ يف فالخال
 د ةجوزلا تلكت اذإ نجسلا وأ , جوزسلا وه لكانلا ناك اذإ دحلا 0

 ٠ |(ضفبلا نع
 ٠ ةفينح يبأ لوق يف اميجاو كلذ سلو  نيملسلا نم ةصامج رضحم ناعلا وكي نأ بحتسي 20

 | 1/4ي ملعي فلاخم الب ء دمحآو « يعفاشلاو

 -وريهال



 ناعللا يف هسفن جوزلا بيذكت - 01

 ءهسفن بذكأ مث ءاهدلو يفنو:« هتأرما نعال اذإ لجرلا نأ ىلع اوقفتا
 7/١7١؟بإ . اعامجإ دقع ريغب ةيجوزلا دعت ملو « هب قحال دلولاو « َدَحلا هيلعف

"1 . 

 ناعللاب مكحلا - 847

 نأو مكاحلا وأ « مامإلا روضح ناعللا ةحص طرش نم نأ ىلع اوعمجأ 1
 . [151/5- 7550052 15/5١1ب]. مكاح مكحب نوكي

 ناعللا رثأ رهظي ىتم - 50+

 لوق وهو « نيجوزلا نيب ناعللا متي ملام « دلولا يفتنيالوم ةيجوزلا لوزت ال
 ٠ لجرلا ناعل درجمب دلولا ي يفنو ةقرفلاب ىضق هنإف يعفاشلا الإ « ملعلا له

 ا

 نينعالتملا ثراوت -

 (مو؟)

 ةجوزلل ةبسنلاب ناعللا رثأ -

 اذإ هل لحي الف« جوزلا ىلع ًاديؤم مرحت ناعللا يف ةجوزلا نأ يف فالح ال

 .[14/8ي 1547م هسفن بذكي مل

 ةنعالملا رهم -

 ةلدكشلل

 ةنعالا_فذق -
 (ه)

 بسنلا يف ناعللا رثأ - 6

 مكاحلا قرفو ءاهدلو يفنو , هتأرما نعال اذإ لجرلا نأ ىلع عامجإلا

 دحأالو ووه هئري ملف نعالملا ةهج نم هبيصعت عطقناو« اهدلو ىفتنا , امهنيب

 56/4١1تا8/١٠ط]. مهضورف هنم ضورفلا ووذو؛ همأ ثرتو « هتابصع نم

 .[اةهركح ١ د/كيالتل 2ك

 (ةممك - "940

 -ه..١-



 ناعل نود ةجوزلا فذق - 45

 الإ هيلع اهمرحيال هتجوز جوزلا فذق درجم م نأ ىلع راصمألا ءاملع قفتا
 فك ؟/كشإ ناعل ريغب فذقلا سفنب هيلع ةمرحم ريصت : لاقف « ديبع ابأ
 : . [«صضايع نع)
 ' فذقلاب هسفن لجرلا بيذكت - 1

 اهيذكأ ءاوسٌدَحْلا هيلعف هسفن بذكأ مث . هتأرما فذق اذإ لجرلا نإ
 «دنمحأو و يأرلا باحصأو ؛ روث يبأو يعفاشلا لوق وهو « هدعب مأ « ناعللا لبق

 .[5/8ي] ملعي فلاخم لب

 ىنزلا تبغي ال ناعللا - 4

 .فالقخا الب لجرلا ّدنحي مل« نعالف . لجرب هبأرما فذق نم
 .[؟هالنهك]

 بعل

 ْ نعللا مكح 8

 . ١791/١ 45١[ نش] . نعللا ميرحت ىلع ءاملعلا قفتا

 ّْ بقل
 بقللا يف بحتسي ام
 . هبحاص هبحي يذلا بقللا نابحتسا ىلع اوقفتا

 ةفص ناكأ ماوس هركيامب ناسنإلا بيقلت ميرحت ىلع .ءاملعلا قفتا دقو
 1 . همأل مأ , هيبأل ةفص ناك مأ  هوحنو . شمعألاك

 .كلذبا الإ هفرعيال. نمل فيرعتلا ةهج ىلع كلذب هركذ ٌراوج ىلع اوقفتاو
 . [؟هال/ةثع]

 وو 6ك



 "ةطقل

 طاقتلالا كرت - مهما

 امهل فرعي ملو « سابع نباو ءرمع لوق وهو « لضفأ طاقتلالا كرت
 . [4 «7/5يإ . ةباحصلا يف فلاخم

 راثنلا طاقتلا -

 (416؟)

 جاحلا ةطقل - 5007

 . ["0/5٠ب]. جاحلا ةطقل طاقتلا زوجيال هنأ ىلع اوعمجأ ءاملعلا نإ

 منغلا ةطقل - ه6

 طقتلت منغلا نأ ىلع اوقفتا

 . ًاقافتا اهكرت نإ نامضالو

 نع ديعبلا رفقلا ناكملا يف منغلا دجاول نأ ىلع اوقفتا ءاملعلا نإو

 . اهلكأي نأ نارمعلا

 اهتمرُع طقتلملا عفد . اهبحاص ءاج ىتمف , اهتفص ظفح اهلكأ دارأ ىتمو

 الو , هيلع مرغالو « اهلكأب لاق هنإف  ًاكلام الإ « ملعلا لهأ ةماع لوق هيلعو « هل
 . هلوق ىلع ءاملعلا نم دحأ ًاكلام قفاوي ملو : فيرعت ٠

 نأل ءاهذخأل طقتلملا اهلكأي نأ لبق اهبحاص ءاجول هنأ لع اوعمجأ دقو

 - 79:40 705 2110/5ب]. هيلع عمتجم وهو ء حيحص اهل اهبر كلم

 . [778/4ج 57/6ف (ربلا دبع نبا نع) "9 ء7ا//5ي 81 ها/ - 17

 لبإلا ةطقل - "64

 . [01/9١7ب]. طقتلت ال لبإلا نأ ىلع اوقفتا

 . |هةرم ١١ام] . عامجإ ةطقللا يف ثبثي مل"

 -دويرالاب



 أ ةطقللا فيرعت مكح - 6

 يف الو ء ةهفات نكت مل اذإ٠ « ةطقللإ فيرعت بوجو ىلع نوملسملا عمجأ
 لب« « اههبحاص ىلع اهظفح طقتتلا دري ملو ء منغلا نم نكت ملو . ةهفاتلا ىنعم
 متل 1/54 //ش] . اهكلمت دارأ

 ةطقللا فيرعت ةدمأ- 65

 . عامجإلاب ةنس ةدم ةطقللا فيرعت نم دبال

 فّيرعتلا نأ رمع نع يورو . عامجإلاب فيرعتلا بجي إلف « ع ةئسلا دعبامأ
 ةثالسث وأ , رهشأ ةعبرأ وأ ءرسهشأ ةثالث وأ ء,دحلو ماع وأ: ماوبعأ ةثالث
 نيع) 1١ 71 /هن امل ل 11/4 7017/5 758/7 ماسيأ
 ١ : . [(يدهملاو « يرذنملا

 فيرعتلا ةدنم يف طقتلملا فرصت - ”601/

 نم هجوب ةطقللا يف فرصتلا ىلع قلطتتال طقتلما دي نأ ىلع اوعمجأ

 . اهلخدي داسف نود ًالوح انهلثم ىقبي امم تناك نإ  لوحلا لبق هوجولا

 . مم ىدقإ

 ةطقللا فيرعت ّلَحَم - اناني

 ”كلذاوحتو قاوسألاو« دجاسملا باوبأك ؛ لفاحما هل ةطقللا فيرعت لحم

 نم ًائيش ركذيالو , تارابعلا نم كسلذ وحن وأ « ةقفن هل تعاض نم : لوقي
 . [1؟/0ف] .:ءاملعلا لوق وه اذهو . تافصلا

 'ةطقللا فيرعت ةيقيك - نيلملا

 ؛ نيترم مو لك يف هريغ يفو  اهطوقس ناكم يف ةطقللا طقتللا فرعي
 لب . هسفنب اهفرعي نأ طرتشي الو ءرهش لك يف مث عوبسأ لك يف مث « ةرم مث

 .[1؟/هفز ءاملعلا لوق وهو «٠ هليكو ةطساوب زوجي

 ةطقللا 0 نمل - نادال

 دوار



 . ءاكولا الو ء. صافعلا فرعي مل اذإ اهاعّدا نمل عفدتال اهنأ ىلع اوقفتا دقو
 .[1ما/ةج 317 -1/5ب]

 ضوعب ةطقللا در -
 7 ةلاعج :َر

 ضوع ريغب ةطقللا در - "ه5

 . [50/5ي] . ملعي فالخ الب ًاضوع قحتسي مل« لعج ريغب ةطقل در نم

 كلمتلل ببس ةطقللا - 0

 . هدجو نمل وهف « هل بحاصال لام لك نأ يف فالخال

 وأ ءهبهو نإف . هكل هذخآ نإف « هنع ةبغر ناويحلا نم هكلهام لمهأ نمو

 . ًاعامجإ ضقني مل هعاب

 مزع دقو . هب لزن دق ناك ناكم يف هكرت وأ . قيرطلا يف ًائيش ىمر نمو

 دق ناك نمت هعاجرتسا هلو .« كلذب لوزيال هكلم نإف « هذخأل دوعي نأ ىلع

 ١1448 - ؟4ا//ههاا/7١م] . ةباحصلا نم رضحمب ة ةريغملا لعف اذهو ؛ هذخأ
 . [1"1/هح

 ةطقللا ريسيب عافتنالا - "ه5

 . ملعلا لهأ نيب ملعي فالح الب حابم هب عافتنالاو ةطقللا نم ريسيلا ذخأ

 هفّلخام كلذكو« لاومألا تارقحُم نم اهوحنو ؛ ةرمّشلا نإف.« هيلعو

 . لاحلا يف هب فرصّتلاو ؛ هلكأ حابي « اهريغو « ٌبحو « لبتس نم نوداصحلا

 . [[8/5شال/6 0765/6 ي] . هيلع قفتم اذهو:

 اهكلمتبو . ةطقللاب نذإلا - 4

 « ناطلسلا نذإ ىلإ الو  مكاح مكح ىلإ رقتفيال , اهكلمتو « ةطقللا طاقتلا
 . [07//1417/شإ. هيلع عمجم اذهو

 ةطقللا نامض - ”ه56

 نوكت اهلالخ اهفيرعت متي يتلا ةنسلا يف ةطقللا نأ ىلع اوقفتا ءاملعلا نإ
 . هيلع نامض الف تصقن وأ  طيرفت ريغب تفلت نإف . طقتلملا دي يف ةنامأ'

-1١.8- 



 تاوذ نم تناك نإ ءاهلثمب اهنمض . هطيرفتب وأ . هلعفب تفلت نإق
 :١ . فالخ هيف ملعيال اذهو , لثم اهل نكي مل نإ , اهتميقبو . لاثمألا

 1 عامجإب اهكاله نمضي طقتمملا اهكّلمت نأ دعب ةطقللا بحاص ءاج نإ امأ

 . نامضلا طقسأ هنإف « دواد الإ « نيملسملا

 وأ: اهلكأ ناك نإ« ةطقللا ةميق نمضي طقتلملا نأ ىلع اوعمجأ دقو

 . هدعب وأ لولا لبق , اهكلهتسا

 نمضي نأ نيب ًاريخم اهبحاص ناك «لوحلا دعب اهكالهتسا ناك نإف

 - 780717 (ضايع نع) 787/7/ش 14/5ي 707/؟بإ. هيف ملعلا له

 . [(يدهملا نع ) 115/هن 181/4 ملا هم ل موس لو معو وع علل 7

 ينغل ةطقللا ءاطعإ - 50

 "'اوزيغ ًاَينَغ اهكلمت دعب ةطقللا يطعيال طقتلملا نأ ىلغ عامجإلا حص
 . [(ضعبلا نع) 1876]

 زاكرلاو ء ةطقللا نيب -

 599 ١(

 طيقل

 طيقللا بسن - ”هكا/

 ' . فالخ الب لوزيال طيقللا بسن نإ

 قنحل « اريح: ًاملسم « ًالجر ىعّدمْلا ناكو « هاوعدب.درفني دحاو هاعّدا اذإو
 . ملعلا لهأ نيب هيف فالخالو . هنم نوكي نأ نكمأ اذإ هب هبسن

 . اهلوق لبقي مل اهنبا هنأ طيقللا تعدا نإ ةأرملا نأ ئلع اوعمجأ دقو

 هكلم يف ةطقللا تلخد ادإو . كنلذ يف اوبذك لب ؟عامجإلا اذه اودجو نيآو ؟اذه ىلع عمجآ نم

 ش لوسر ناميلس وأء ايح هدجو ول نوراق وأ « ءاينغآ وأ , اينغ اهاطعأ نإق , هب اهفرع يذلا لوحلا ءانضقناب
 8 هيف ةيهاركلا نم ءيشال احابم كلذ ناكل « هرصع يف ناك ول هللا

 -و.وؤوا



 انإف « اتطقسو « ناتنيب هب تضراعت وأ « طيقللا بسنب ةنيب نكت مل اذإو

 هتقحلأ نمب هقحلنف , امهدقف دنع امهتبصع عم وأ , نييعادتملا عم ةفاقلا هيرث

 ناكف ٠ ءركنم هركني ملف « ةباحصلا ةرضحب رمع ءاضق وهو , امهنم هب ةفاقلا

 ليتم /كيااوام ١ههم]. ًاعامجإ

 طيقللا ةيرح - ”ه54

 « هطقتلا يذلل هؤالو : لاق هنإف « قحسإ الإ « "رح طيقللا نأ ىلع اوعمجأ
 نأ دارأ نإو « رح وهف « ةبسحلل هطقتلم هطقتلا نإ : لاق هنإف« يعختنلا الإو

 يورو : رظنلا يف حصيالو . ءاملعلا نسع هيف ذش لوق وهو . هل كلذف « هقرتسي
 . ةعامجلا لوقك هنع

 ءال4ام] . رح وهف « هتيرحب هطقتلم رقأ اذإ طيقللا نأ ىلع اوعمجأ دقو
 . [4//14807ح (رذنملا نبا نع) 77/97ف "رم (رذنملا نبا نع) 5//2ي 6

 طيقللا لام - 8

 . [١١ام] . هلام هنأ اوعمجأ دقف طيقللا عم لام نم دجو ام
 طيقللا ةقفن - 5

 . طقتلملا ىلع ةبجاو ريغ طيقللا ةقفن نأ ىلع اوعمجأ

 . ًاقافتا طقتلملا هيلع عجر , قافنإلا دعب لام طيقلل فشكنا نإف « هيلعو

 دعب رمع لصف وهو . لاملا تسيب يف هتقفنف ؛ لام دعيقلل نكي مل إف

 . [185/4ح (رذنملا نبا نع) 0١ - 50/56ي 9١١امإ . ةباحصلا ةراشتسا

 هنفدو , طيقللا لسغ - "هاا

 ناكم يأ يف «اتيم نيلمسملا دالب يف دجو اذإ لفطلا نأ ىلع اومعجأ
 الف نيكرشملا لافطأ امأ . بسجاو نيلمسملا رباقم يف هنفدو , هلسغ نإف ء دجو
 . نيلمسملا رباقم يف نونفدي

 . [1؟48م] . ةباحصلا نم امهل فلاخمالو « يلعو ؛ رمع لوق وهو ؛ كولم طيقللا نإ
 . [؟4//47ح] . ةباحصلا هرقآو ءرح وه ؛ رمع لاقو

 هوروؤأإا



 اذبهو رفاك رهاظلا ىلع وهف « كشُم الإ اهيف سيل ةيرق يف طيقل دجو اذإو
 : [(رذنملا نبا نع) 48/56ي ١١ةام] . ملعلا لما ماوع هيلع عمجأ هلك

 ظ طاوؤل
 وللا مكح - 0

 . ميظع مرج لجرلا ءطو نأ ىلع اوقفتا

 00 . "ةمألا نيب فالخ الب ىنزلا نم ًامثإ مظعأ وهو

 ١ 1908م ؟ارمإ رئابكلا نم هنأو« مارح هنأىلع ملعلا لهأ عمجأ دقو
 . [07/87١١/ن (لاطب ن نبا نع) ةا//1؟ف 71/4ي

 : طاوللا ىلع ةنيبلا - "هالا“

 . [9؟رم] . طاوللا تابثإل لاجر ةعبرأ ةداهش لوبق ىلع اوقفتا

 طاوللا باقع - 6

 مرهم © ةباحصلا عامجإ وهو . هب لوعفملاو ؛ لغافلا لتقي طاوّللا ئف
 . [(ضايع نغ) 1117 //ن ١ ؟ف

 يطوُللا ةداهش -

 هز

 نمع لوشنلا ب « دحاو مامإ نع عدا ام عيرص حيحص لقنب ينال ردقيإ لان علو رظن اذه يف ؟'
 .[99/1؟بفإ]. هسكع ةعامج

 ' (نفعبلا ن لع 799١م. ةباحصلا عامجإب رانلاب لفسمالاو . ئلعالا قرحي طول موق لمع لمع نم
0 : 

 «ريبزلا نبأو « سابع بارع يلع نمب يورو ؛ ةعطقتم اهلك ديناساب ركب يبأ نع اذه يؤر دقو

 ةاففكلل كلذ ريغو « ئنزلا دححاوأ ٠ مجرلا «ءرمع نباو

 2 نصحي .ملوأ « نصحأ : مجرلاب لتقيو ء مجرب يطوللا نأ نامثعو . يلعو « سابع نبا نع يورو
 كاكلدفل ةديدلللا ةباحصلا نم مهل فلاخمالو

 -؟59.١-



 ردقلا هليل
 ردقلا ةليل توبث - "هاله

 يف يهو ءرهدلا رخأ ىلإ ةمئاد اهنأو , قح ردقلا ةليل نأ ىلع اوعمجأ ْ

 448/5ع ١55/8 ش ؛١رم] . تعفر اهنإ : ةضفارلا تلاقو . ةدحاو ةليل ةنس لك

 . [(ضايع نع)
 اهروهظ تقو ديدحت - ”؟هال5

 . ناضمر يف ردقلا ةليل نأ ىلع عامجإلا

 777/؟ح] . "'هنم رخاوألا رشعلا يف اهنأ ىلع اوعمجأ ةباحصلا نإو
 . [19ل7/43 (يدرواملا نع) 449/6ع4/١١12ف

 يف يه ليقو . هيبحاصو « ةفينح يبأو , دوعسم نبا لوق وهو ؛ اهلك ةنسلا يف ليق دقف . لبقي ال اذه”
 . |4549. 498.8/5ع] . ةعامجو رمع نبا لوق وهو ء ةصاخ ناضمر لك

 -و,١م ثا





 مسيملا





 ءام

 هايم

 تاعئام

 تاعئاملاب رهطتلا - ”هاما/
 لشم تاعئاملا نم ءيشب . لسغلا الو . ءوضولا زوجيال هنأ ىلع اوعمجأ

 « ١/71ي ١ملام ١ا/رم] . "'ذيبنلاو , ءاملا اشاح اهريغو « قركاو ء لخلاو « درولا ءام

 . |(رذنملا نبا نع) 168« ١/188ع (رذنملا نبا نع) 7
 ةساجنلا ةاقالمُب عئاملا سجن -

(80590) 

 سجبنلا عئاملا ةقارإ -

)4١54( 

 - سجنلا عئاملا عيب

 (هالك)

 سجنلا عئاملا برش -

(4050) 

 لام

 نآرقلا يف لاملا ىنعم -

 ةفااتإلا]

 , ةيكلم :ر

 ئرجي هنأ  هلوق مزح نبا يكحي نم لجآ وهو « ىليل يبآ نبا نع ءاملعلا ركذ دقو : ةيميت نبا لاق

 نبا هدعي نم سيل مصآلا نكل ء مصآلا نع كلذ اوركذ امكو . هوحنو « درولا ء امك «رصتعملاب ءوضولا

 1 .[11]. عامجإلا يف مزح

 -9ا1١.١-



 لاملا ةاكز -

 ةاكز 3

 ةزرايم

 برخلا يف ذ ةّررابم - ها

 ٍ نمم لج اسم يف نيملسملا نم لجرل ذأ اذإ مامإلل نأ ىلع اوعمجأ
 ' همام 17/7 ةزرابملا هركي ناك يرصبلا ”نسخلا نأ الإ هتررابم هل نأ ودعلا

 كقحلةي 10١[ .

 جحلا ةعتم

 جحا ةعتم ىنعم -

 !(١1هم- 5 ١هك)

 "قدالطلا ةعتم

 ْ قالط :ر
 قالطلا ةعتم مكح - 4

 . [١1؟6/0>]. عامجإلاب ةعورشم ةقلطملا ةعتم

 .ةعتملا اهل نم - "م٠

 . "اعامجإ ةعتملا اهل سمت ملو ءرهم اهل مسي مل' يتلا ةقلطملا نإ
 ! . [(ضعبلا نع) ١١؟/"ثح]

 اهل ةعتمال نم - ١

 اهل ةعتمالو « سلا لف تقاط «رهم اهل يمس يتلا ةنقلطملا - ١
 : '. عامجإلاب

 . ًاعامجإ اهل ةعتمال انهجوز اهنع يفوتملا - "

 . [ةةامإ عامجإ ةقلطملا ةعتم يف تبثي 0

 '. [9/6١١ح] . لثملا رهم فصن اهل : لاق يذلا يعفاشلا ةفلاخمل + ار عامجإلا ىوعد ين"

6) 

 -لم١.1-



 .قافتإلاب ةعتملا قحتستال تدترا وأ ء. تملسأ نإ ةجوزلا - *”

 .[7/١17/ي لال كد ةركح]

 ةعتملا دح - ؟هم؟

 . ملعلا لهأ ةعامج لوق يف اهريثكو . اهليلق يف فورعم دح ةعتملل سيل

 . نسح وهف « كلذ ىلع داز نإف , ءادوس مداخ يهانتملا رسولا ةعتم نإو

 ةباحصلا ةرضحب . فوع نب نمحرلا دبعو « سابع نبا هيلع قفتاام اذهو

 . [1584م 7591/1 - 58/١ ك] . "مهنم فلاخم امهل فرعيال

)8155( 

 حاكنلا ةعتم

 ةعتملا حاكن ىنعم -

7790 -1170) 

 لاقثم

 لاقثملا ديدحت -

 مهرد :ر

 نونجم

 نونج 3

 سوجم

 سوجملا نم ةيزجلا ذخأ -

 (مالدز

 « يرهزلاو « سابع نبا لوق وهو ء اهتوسك اهعتم اريقف ناك نإف ء ارسوم جوزلا ناك نإ « مداخ ةعتملا ىلعأ '
 . [191/7ي] . نسحلاو

-1.98- 



 ةيسوجأ حاكن - ”هرما

 . كلذ لجي روث وبأ لاقو . تايسوجملا ءاسنلا حاكن لحيال هنأ ىلع اوعمجأ
 ! معرلي ؟ مول - مروا - 17ما» - 717051 ك] . "عامجإلل فلاخم وهو
 . [(ربلا دبع نبا نع) 47/80 (ربلا دبع نبا نع) ١ةا//5ف هع

 حاكنلا يف ةيسوجملا مالسا رثأ -

 (غ”055)

 ةيسوجما ةمآلاب يرسلا -
 | ١.0

 يسوجما ةحيبذ -ح 4

 ديعس لاقو . "هللا ىمسولو ؛ لكؤتال يسوجلا ةحيبذ نأ ىلع اوعمجأ
 ١ 317957 - 851*1] . عامجإلل فلاخخم وهو . اهتحابإب روث وبأو « بيسملا نب

 دبع ننبا نع) 5//197ف 589/4. 514 2 ه5/الي هالام 4-- 7١985

 . [(ربلا دبع نبا نع) 8//07ن (ربلا

 ىسوجما ديص لكأ - 8

 ءهمهسب هداصأ ءاوس . يسوجملا ديص لكأ ميرحت ىلع ملعلا لهأ عمجأ
 . "هبلكب مأ

 . ملعلا لهأ عمجأ هيلعو « حابمف « دارجلاو  كمسلاك ٠ هيف ةاكذال ام امأ
 لاقو . كمسلا يف اصخخرو يسوجم هداض دارج لكؤيال : ثيللاو . كلام لاقو

 مهن رانيذ' نب ورمعو « سواطو , ءاطعو : بيس نب ديعس نع ةبيش يبآ نبا ىور دقف . .رظن هيف
  ةيسوجملاب يرستلاب اسأب نوريال اوناك

 . هيلع ملعلا لهآ نم رثكالا نكلو , هيلع اقفتم مهئاسن ميرحت سيل :رذنملا نبا لاقو
 : . [(رجح نبا نع) هم 4//40ن ١ ٠٠١ 158/6فإ
 ؟0152/9:٠ف] هيلع ملعلا لهأ نم رثكالا نكلو « هيلع اقفتم مهحئابذ ميرحت سيل : :رذنملا نبا لاق '

 : : . [(رجح نبا نع) هد/حن
 . هفالخي بيسملا نبا درفتو , عامجإلا رذنملا نبا لقن : لوقآ

 ربثغ وأ «بلكلا هلتقف « ايسوجمالو « ايدوهيالو , اينارصنالو ء املسم سيل نم هداصام نأ ىلع اوقفتا "'
 . [4١رم] . لكؤيال هنآ .:بلكلا

 دو والواد
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 يسوجم هملع بلكب ديصلا -
 (م51ل1

 سوحما نم ةأرملاو . لجرلا ةيدا- 545 |

 ءرمع لوق اذهو « كلذ فصن مهنم ةأرملا ةيدو « مهرد ةئمنامث يسوجملا ةيد

 . ًاعامجإ ناكف ء« فلاخم مهرصع يف مهل فرعي ملو , دوعسم نباو « نامثعو

 .[ممك/كيز

 يسوجملا نينج ةيد -

(00) 

 يسوجنا ثرإ -
 (ممعم)

 ةاكزلاب سوجمنا فيلكت -
(1744) 

 سوجملا نم ةيزجلا ذخأ -

 (مالل)

  ةيراحم

 ةبارحلا دح :ر

 نويراحم

 يبرح :ر
 ةلقاحم

 ةلقاحملا ىنعم -

(544) 

 وآ!.و١ط-



 موجم

 محرلا وك :

 لثحم

 للحم ا حاكن -

 25590:( ٠

 (مالسلا هيلعز دمحم
 ةوبن : :ر

 مالسلا هيلع تعب نم - نك

 . ةكئالملا ىلإ 46 يبنلا ةثعب .توبث ىلع عامجإلا نإ
 « نجلا عيمج ىلإ ثوعبم مالسلا ةالصلا هيلع هنأ ىلع اوقفتا دقو

 .'ةمايقلا موي ىلإ سنإلاو

 7 نياو؛ مزح نبا نع) 7/7 «8756/5ف] . عامجإلاب رفك كلذ فلاخ نمو
 . [5١ا/رم (ةيميت نياو ؛ربلا دبع

 مالسلا هيلع هل نجلا ة ةبحص -

 (ةكك)

 ْ ' مالسلا هيلع هتقعب ةدم -- مة
 اين تاونس رشع ةنيدملا يف يقب مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ىلع اوقفتا

 .[7١1؛رمإ ًايبن ًالوسر اهلثم ةكمبو . ًالوسر

 ءايبنألا رخآ هنوك - 4

 « ًادبأ هلعب يبنالو 3ك دمحم عم يبنال هنأ ىلع نيملسملا عامجإ نإ
 |[ كلن ش ١ا/اثرم] .رفكي كلذ فلاخ نم نأ ىلعو

 ءايبنألا نيب هتناكم - موو

 ا قح] . عامجإلاب ءايبنألا لضفأ مالسلا 5 ةالصلا هيلع دمحم

 -ا,ا[؟-



 مالسلا هيلع نع ءاجام عابتا - 0

 « نيقبي همالك هنأ حص اذإ 5 هللا لوسر مالك نأ ىلع اوقفتا

 . هعابتإ بجاوق
 . باتكلا لمجُم نايبل يه يتلا 3 هلاعفأ عابتا بوجو يف فالخ الو

 . [185 قح (يباطخلا نع) 7/15١٠ف ١ا/هرم]

 ةئس :ر

 ةلاسرلل مالسلا هيلع هغيلبت - 7

 ىلع غيلبتلا ضرتفا ىلاعت هللا نأ يف نيقيب ناملسم فلتخي ال
 . [4١57م] .رمأ امك ّْلِب دق مالسلاو « ةالصلا هيلع هنأو , كي هلوسر

 مالسلا هيلع هتوُبُن دوحج - "هو
 عم لعجي ملولو « ًارفاك ناك و دمحم ةوبن دحج نم نأ يف فالخال

 .|الا/فز هنع ةيفّتنم ةرفغملاو ءرخآ ًاهلإ هللا

 هتوبنو ء دمحمب كشلا -

 م15

 مالسلا هيلع هبيذكت - 4

 . [070١5م]. فالخ الب درجم رفك 5 يبنلا بيذكت

 مالسلا هيلع هنم لينلا - 6

 . قافتالاب هريثكو ء هليلق « مارح مالسلا و ةالصلا هيلع يبنلا ىذأ نإ

 ف يبنلا ءاجه يف ةدحاولا ةملكلا نأ ىلع نوملسملا عمجأ دقو

 . رفكلل ةّبجوُم
 هيلع عطقو . هفصووأ ؛ « 8 هللا لوسر ىلع لاكذلا نم ًائيش بجوأ نمو

 «دوهيلاكو « دترُم .كرشُم ,رفاك وهف« هتداهش يف هحرجب وأ « قسفلاب '
 . نيملسملا نم دحأ نم فالخ الب لاملاو « مدلا لالح . ىراصنلاو

 - ".1١د



 طقسي مل بات ولف , ءاملعلا قافتاب هلتق بجو ًاحيرص 8 يبنلا بسس نمو
 - لوزي : ينالديصلا لاقو « مالسإلاب لعقلا طقسي :لافقلا لاقو . لتقلا هنع
 ! نباو « يباطخلا نع) 7؟3/17770/4ف 44١ام] . فذقلا دح بجيو لتقلا
 ٠١ ة/هدج ملقح الا 0ك ٠١1/4 ش 71/4م (يسسرافلا ركب يبأو ءرذنملا

 . [(يسرافلا ركب يبأو «رذنملا نباو . ئباطخلا نع) 189/7ن

 مالسلا هيلع هنم ليثلا ةبوقع -

 (؟ هومز

 مالسلا هيلع هقحب ةميزهلا - 7

 الو ء« بزحلا يف يي همازهنا دقتعي نأ زوجيال نأ ىلع نيملسملا عامجإ نإ

 اهنيك هيلع كلذ زوجي

 رئابكلا نم هتمصع - هوا

 .. [17/9نش] . عامجإلا رئابكلا نم موصعم 36 يبنلا نإ

 ناطيشلا نم هتمصع - 4

 « همسج يف ناطيشلا نم 5 يبنلا ةمصع ىلع ةعمتجم ةمألا نإ

 . [(ضايع نع) 776/١4 ش] . هناسلو « هرطاخو

 مالسلا هيلع هقحب نايسنلا -4

 ؛ هلي ىلاعت هللا هملعي لب « نايسنلا ىلع مالسلا هيلع ريال هنأ ىلع اوقفتا
 . [ 18 ؟/؟ش]

 مالسلا هيلع هقحب أطخلا -

 |(يباطخل نع) 49/17ش] . أطخلا ىلع رقيال لِي يبنلا نأ ىلع اوعمجأ

 مالسلا هيلع هقحب وهسلا -9

 لاوقألا يف 6 يبنلا ىلع هتلاحتساو « وهّسلا لوخد عنم ىلع عامجإلا

 . [(يوونلاو « ضايع نع) 9/8١٠١ن 777/9:*78شإ . ةيغيلبتلا

 ساو 17غ -



 ضوحلاب مالسلا هيلع هصاصتخا -
 . ضوحلاب 26 يبنلا صاصتخا تابثإ ىلع ةنسلا لهأو « فلسلا عمجأ

 ..[59/91ف]

 ةعافشلاب هصاصتخا -

507 
 مالسلا هيلع دمحم ىلع ةالصلا - 50

 , "'ةّيحَتسُم مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ىلع ةالصلا نأ ىلع عامجإلا
 هلاقامو . رك املك هيلع بجنال اهنأ رلعو ,ًايصاع نوكيال اهكت نإ هنأ ىلعو

 . هلبق عامجإلل فلاخم ركذ املك هيلع ةالصلا بوجو نم ضعبلا

 . [(يرودقلاو « يربطلا نع) 14١١ ١177/1ف]

 (1145- 54140- ؟"ا١- 'رركم' 91)

 ٍمالسلا هيلع - هيلع ةقدصلا - ”5084 7

 ""ءامجإلا 3 يبنلا ىلع ة ةمرحم حوطتلاو « (ةاكزلا) ضرفلا ةقدص نإ

 ف اال 1 (هريغو . يباطخلا نع) 775/6ف 555م ؟47/5ش]
 3 [(هريغو « يباطخلا

 . |8401 ك] . نمؤم لك ىلع ضرف هيلع ةالصلا نأ ىلع ءاملعلا عمجأ '
 لك يف ةبجاو اهنآو ءرصح ريغب ةلمجلا يف بيت 45 يبنلا ىلع ةالصلا نأ ىلع عامجإلا نإو

 . ةرم رمعلا يف بجتو « ةدكؤملا ننسلا بوجو نيح
 ةيعورشم ىلع عامجإلا هريغ ىوعدب ضراعم اهبابحتسا ىلع عامجإلا نم يريطلا هاعدا امو

 الإ « فلاخخم كّلذل فلسلا نع فرعيالو « بدنلا قيرطب امإوب بوجولا قيرطب امإ ؛ ةالصلا يف كلذ
 :دهشتلا يف يلصملا لوق نأ ىري ناك هنأ يعخنلا ميهاربإ نع ؛ يربطلاو + ةبيش يبآ نبا هجرخأ ام

 يف فلاضتي مل كلذ عمو ٠ هيلع ة ةالصلا نع ئزجي هتاكربو « هللا ةمحرو « يبنلا اهيأ كيلع مالسلا

 . ةالصلا نع مالسلا ءازجإ ىعدا امنإو « ةيعورشملا لصأ

 هيلع ةالصلا تسيلو ء عامجإلاب ةالصلا يف ةبجاو هيلع ةالصلا نآ نم مهضعب هب لدتساو

 : هلوق نالو . فيعض لالدتسالا اذهو . ةالصلا يف بجت نآ نيعتف ؛ عامجإلاب ةبجاو ةالصلا جراخ

 نآ دييفي هنال ؛ بولطملا ديفيال نكل « حيحص وهف « انيع هب دارأ نإ ؛ عامجإلاب ةالصلا ريغ يف بهجنال

 يت ل لا عونممف ؛ قلطملا بوجولا دارآ نإو « هنيعبال نيعضوملا دحأ يف بيت

 نمع) 141/5 578// ١ 400/7 ع (مهريغو ء راصقلا نباو : ديعلا قيفد نباو ؛ يبطرقلا نع) 1
 . [(يدهملاو , ديعلا قيقد نبا

 لحبال هنآ .دمحا نع ةياور يف اذكو ؛ الوق عوطتلا ةقدص يف يعفاشلا نع دحاو ريغ يكح نكل ("

 اهب ديري جاتحم ىلع لجرلا اهفرصي ةقدصلاالو : لاومألا ةاكزو ءرطفلا ةقدص ء هتيب لهآو « و يبنلل
 , 1 ففاذيكا دجاسملاو ؛رابالا هايمك ؛ ةماعلا ةتدصلا هيلع مرحتال ليقو .٠ هللا هجو

 م١98-



 ةمينغلا يف مالسلا هيلع ةّقَح -

 ضي سافل

 ! مالسلا هيلع هوان -
 يبنلا ءاسن :ر

 0 ةوسن عبرأ نم رثكأل هعمج - 6
 جي ةرسن عرأ ىلع ديزل 6 يبا صئاصع نمم نأ ىلع ء ءاملعلا قفتا

 ْ . |(رجح نبا نع) 5/١15ن 97/4ف] . نهنيب
 مالسلا هيلع هل اهبسفن ةأرما ةبه - 5

 . نيضؤلا نود 86 هللا لوسرل ةصلاخ اهسفن ةأرلا ةبه نأ ىلع اوعمجأ

 : .[اىر/عطإ

 ' 0 ةيرام هتمأو « ميهاربإ هدلو ةيرح - 0
 ْ دنلو ّمأ ةيرام همأو « ارح قل 2 هللا لوسر نب ميهاربا نأ ىلع اوقفتا

 دعب اهْؤطَي ناك مالسلا هيلع هنأو , ةكولمم ريغ لاجرلا ىلع ٌةمرحم كي هللا لوسر
 مالسلا هيلع هدعي ؛ تناك اهنأو ءاهب قّدصتالو . هدعب عب مل اهنأو ء اهتدالو

 . [١؟4رم] . ةرح

 ْ مالسلا اهيلع هترجه - ضال

 : ةشيدلا لإ جحلا راد ةكم نسم ذاك 6 هللا لوسر رجاهم ذأ ىلع اوقفتا

 ١ .[074رمإ. برثي
 0 ,مالسلا هيلغ هتعجر - 9

 : ىلإ عجري ال 96 ًادمحم نأ ىلع نقيتلا مالسإلا لمأ عيمج عامجإ
 .. ٠ ءازجلاو , باسحلل نيرفادكلاو . نيسمؤملا هللا عججرأ اذإ ةمايقلا موي الإ ايندل

 . [1الكرم ١م]
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 مالسلا هيلع هراثآب كربلا - ٠

 لوسر ىلصم يف ةالصلاب كربتلا ىلع فلخلاو . فلسلا قبطأو « اوعمجأ

 كلذ هريغو . دلي هلخد يذلا راغلا لوخدو ةميركلا ةضورلا ىف هي هللا

 . [145/8ش]

 مالسلا هيلع هربق ديدحت - 80

 . مالسلا هيلع تام اهبو « برثيب هربق نأ ىلع اوقفتا

 هتيب نم هيف تام يذلا عضوملا يف نفد كي هنأ يف ءاملعلا نيب فالخالو

 يف هربق راصف هدجسم يف هتدم دعب ةفورعملا هتويب تلخدأ مث « ةشئاع تيب يف

 . ١616 ١[ ١ا/4رم] . دجسملا

 مالسلا هيلع هريق عضوم لضف -

 444/7ع] . "'نيملسملا عامجإب ضرألا لضفأ 4ك هللا لوسر ربق عضوم نإ

 ٠ [(ضايع نع) ؟9/هن (ضايع نع) 5/١١٠ش (ضايع نع)

 مالسلا هيلع هربق ةرايز - 561

 لامعألا لضفأ نم يهو , عامجإلاب ةعورشم هي يبنلا ربق ةرايز

 . [1197/هن هدف. عامجإلاب

 مالسلا هيلع هربق ةرايز لوصأ - 4

 امك هنم دعتبي نأ بدألا لب ؛ هورْكَم هليبقتو . ديلاب 4ك يبنلا ربق حسم
 . [7/4١1ع] هيلع اوقبطأ دق ءاملعلا لوق اذهو « ي هتايح يف هرضح ول هنم دعبي

 مالسلا هيلع هربق ىلع ةالصلا -

 (؟1444)

 ةرباخم

 ةعرازم :َر ١

 . [؟9/هنإ . عامجإلا ىري نم دنع ةجحلا وه ناك قافتالا حص نإ 2

 -/اا١-



 ةعلاخم

 ريدم

 ريبدل
 ةرونملا ةئيدملا

 ةكمو « ةنيدملا لضف - 6

 : ةكم نأ ىلعو . ضرألا عاقب لضفأ . ةنيدملاو ةكم نأ ىلع اوعمجأ
 ؟/49 44 /0/عاةلم (ضايع نع) ٠ ١/نش] .' "ةنيدملا نم ةمرح مظعأ

 . [ممم45- كا ا

 مالسلا هيلع لوسرلا مرح ةنيدملا - 6

 مو لي هللا لوسر مرح ةنيدملا نأ ىلع نوملسملا عمجأ

 ةنيدملا ىلإ يشملارذن -

 ْ (غ55)

 مارحإ الب ةنيدملا لوخد - 8|

 . 1 ة5/اططإ لكلا عامجإب هب سأبال ًالالح لجرلل ةنيدملا لوخد

 اهدجسم يف ةالصلا لضف -

 (مموحح)

 نيتالص نع ُئِزَجْتال اهدجسم يف ةالصلا - 4
 امهنع هئزحت مل ةالص ةنيدملا دجسم يف ىّلصف ؛ ناتالص هيلع ناك نم

 .[١٠١؟/6ش]. فالخ الب

 ةنيدملا راقع عيب - 89

 . 21١9| ] . ًاعامجإ زئاج اهيضارأو.« ةنيدملا رود عيب

 . [؟864؟ك] : امهنم لضفآلا يف ًاوفلتخا '

 -ا.كم-



 ةنيدملا ديص - ”6

 « ةفينح ابأ الإ , ةفاك ءاملعلاو « ةباحصلا لوق يف مارح ةنيدملا مرح ديص
 . مارحب سيل : لاقف

 "'مهعابتأو ءراصمألاب ىوتفلا ةمئأو « ءاهقفلا عامجإب اهديص يف ءازجالو
 - ال1 /4ف ؛هدرالع 186154 - 58501 1ك] . ءارجلا هيف تلاقف , ةقرف تذشو

 . [(ىيحي مامإلا نع) 194/4ح (ةميزخ نبا نع)

 ةنيدملا مرح يف باطتحالا ةبوقع - 01

 « كلت هلاح يف هعمام لك هبلس لالحف « ةنيدملا مرح يف بطتحا نم

 رمع نباو  رمعو ؛ دعسم لوق وهو ؛ طقف ةروعلا رتسيام الإ « هبايث نم هديربتو
 . [401م] . "فرعي ةباحصلا نم مهل فلاخمالو

 0 ةأرم

 مالسإلاب ةأرملا فيلكت -
 (؟41)

 ةالصلاب ةأرملا فيلكت -

 ممالك لوا مم ك1

 دجسملا ةأرملا لوخد -

 (مكمئر

 ةاكزلاب ءاسنلا فيلكت -

(18653) 

 رطفلا ةاكزب ةأرملا فيلكت -

(18450) 

 .[594/4-] . رظن عامجإلا ىوعد يف لل
 : مرحيال : ةفينح وبأ لاقو . دمحأو ؛ يعفاشلاو « كلام لوق يف اهشيشحو « ةنيداملا رجش عطق مرحي 0

 . |5152 718/7يإ . ملعلا لهآ رثكآ دنع عطقلا يف ءازجالو

 سو و984 -



 موصلاب ةأرملا فيلكت -
 ْ (؟ةز5)

 ْ جحلاب ةأرملا فيلكت -

 (ةمو)

 ةأرملا ىلغ دو دحلا ضرف -

 ملام 18-117

 2 ةدّئرملا ةبوقع-

(1504) 

 ةأرملا ىلع صاصقلا ضرف -

 م ل "ابو

 ةلقاعلا اهلمحت ةأرملا ةيد -

 له

 ةأرملا داهج -

 و15

 ةأرملا ةراهط -

 .(455؟7)

 ' اهرعش ةأرملا لصو -
)550 
 ةأرملا ناتحخ -

 (1؟4؛ه)

 ةأرملا ةروع -

 ةروع : ر

 - وة ,١-



 ةالصلا يف اهرعش ةأرملا رتس -

00 

 ةأرملا هب ىلحتت ا ام

 يلح : :
 ةمرحم ا ةأرملا سابل -

)085 

 سكعلابو « لجرلاب ةأرملا هبشت -
 . ًاقافتا مارح ءراتمخم , دصاق نم ءاسنلاب لاجرلاو ٠ لاجرلاب ءاسنلا هّبْسَ

 .[؟؟"/9ف]

 ةأرملا مرحم -

 محرلا وذار

 ةيبنجألا ىلإ رظنلا - 57
 . ةرفاك وأ « تناك ةّنمْؤم . ةيبنجألا ىلإ رظنلا مرحي هنأ ىلع اوعمجأ

 . ةمألا عامجإب زئاجف « ةداهشلاو « ءارشلاو « عيبلا دنع ةجاحلل رظنلا امأ
 . [(رفظملا نبا نع) 1١1؟/5ن 98/5١ش 551/1؟فإ]

 ةبوطخملا ىلإ رظثلا -
(114:) 

 ةيبنجأب ةولخلا ةبوقعا-

 قّلْغُم بابلاو . تيب يف ةيبنجأ ةأرما عم دجو نم ريزعت ىلع اوعمجأ
 . [١/57١؟ف]. امهيلع

 ةرورضل ةيبنجألا باحطصا - 6

 وحن وأ « قيرطلا يف ةعطقنُم ةيبنجأ ةأرما دجو نم نأ يف فالتخا ال

 ..اهكرت ول اهيلع فاخ اذإ كلذ همزلي لب ءاهباحصتسا هل حابيف «كلذ
 .[؟5/؟شإ

 سوى“



 مرحم وأ , جوز عم رفسلا -

 . [55/9ح ١هارم] . مّرْحُم يذ وأ  جوزلا عم ةأرملا رفَس ةحابإ ىلع اوقفتا

 : (1معه)

 محم وأ جوز ريغ عم رفسلا - 1

 زومجبال لاو جملا ريغ يف ءًزوجع مأ « تناك ةباش ءةأرملا رفس نإ

 ريغ ةأرماب يجابلا ديلولا وبأ هصخ دقو "””عامجإلا هيلعو ؛ موحُم وأ «جوز عم الإ

 ا60/4٠ت (يوغبلا نع) ٠ 420/5 + 5١50/4 ىهتشتال يتلا زوجعلا

 : . [(«ضايع نع) 71/6 ش

 | . مرحم وأ « جوز ريغ عم رفسلل رارطضالا - سن

 . هيلع عمجم اذهو « ةرورضلا رقس يف مرَحُم ريغب نرفسلا اهل زوجي ةأرملا نإ

 راد ىلإ رج -اهت نأ اهيلعف.« برحلا رادب تناك نإ اهنأ ىلع اوقفتا دقو

 . [(ضايع نع) 7/16ش 451/4ن]. مرح اهعم نكي مل نإو « مالسإلا
 ءاسنلا عم ةأرملا رفس - فتحا

 قافتا ونهو . قيرطلا نمُأ نيح تالا ةوُسْنلا عم رفاست نأ ةأرملل زوجي

 مهريغ زيكت مدعو « و يسنلا ءاسنو ء فوع نب نمحرلا دبعو « نامثعو رمع
 : . [4/١1ف] . ةباحصلا نم

 ْ ةأرملا نع عاف دلا -

 ةضلنفو#]

 ءاسنلا ةوبن -

(400195) 

 ! «يقت ةدحاو ةآرما يفكت لوق يفو « تاقثلا ةوسنلا وأ « مرحملا وأ < جوزلا طارتشا ةيعفاشلا دنع روهشملا
 بزِبغاو . ةزمع وآ ؛ جح نم بجاولا رفسلا يف هلك اذهو . انما قيرطلا ناك اذإ اهدحو رفاست لوق يفو
 . [4/*3فإ . عامجإلا ىلع ركعي اذهو . ينايورلا هتسحتساو . اهلك رافسألا يف هدرطف لافقلا

 سؤ ص"



 ةفالخلا ةأرملا ىّلَوت -

0 

 ءاضقلا ةأرملا يّلَوَت -

 (معهع)

 ةالصلا يف ةأرملا ةمامإ -

 (410- ع15) ش

 ةأرملا ناذأ -

(1584) 

 جحلاب ةأرملا ةباين -
 (ةك9)

 ةأرملا فذق -

70 

 ةأرملا ةيد -

(16) 

 ةأرملا لعق ةرافك -

 («:ى4)

 ةأرملا حارج ةيد -

 م0001
 ةأرملا ةقفنب فلكملا -

 جوزلا تاذف « لاجرلا ىلع نهتوسكو « ءاسنلا ةقفن بوجو يف فالخال

 . [1؟95م] . طقف اهلهأ ىلع تجاتحا نإ « جوزلا تاذ ريغو « جوزلا ىلع

 حاكنلا يف ةأرملا ةيالو -

(4164) 

 ل##"١-



 حاكنلاب ةأرملا نا ذئتسا -

 ':(4154- ؟119)

 ةأرملا جيوزتب يلولا قح -

 4١5١( - عا هة)

 ٠ رهملل ةأرملا كّذَ -

 ْ ممل

 لماحلا فرصت -

 يف حيحصلاك يه« «اهلمح نم رهشأ ةتس نودام لماحلا نأ ىلع اوعمجأ

 . هلام يف هفرصتو « هلاعفأ

 « ةيلع فوخملا ضيرملاك اهنأ اوعمجأ دقق , قلطلاو ء. ضاخملا اهبرض اذإف
 : 91/6 ح م48 - 78474ك] . ثلثلا نم رثكأب اهلام يف اهفرصت ذفنيال

 م04

 ةأرملا نامأ -

 (؛93)

 ةأرملا عيب -

 (ه306)

 ' اهقيقرل ةأرملا ريب دت -
 (كمكز

 ةأرملا ةحيبذ -

(1689) 
 ةأرملا ةياور -

 (ةملك)

 سا "عد



 ةأرملا ةداهش -

 (؟١11؟ - لارا - ااه

 ةأرملا ديص -

 ةفطكف)

 اهقيقرل ةأرملا قع -
 م5

 ةأرملا ةلافك -

0440 

 ةأرملا ةيصو - .

 (؛؟ه)

 ةأرملا ةلاكو -

 (؟ 14م0 - 4445)

 بيرقلا ةقفنب ةأرملا فيلكت -
(4177) 

 ةأرملا ىلع ةيزجلا ضرف -

 (مح0)
 ودعلا ءاسن لتق -

 كل وك

 توملا ضرم
 توملا ضرم يف نيدلا ءافو - 57

 « هطاقسإو . هعفد هنكميال قح نم هتوم ضرم يف ضيرملا مزل ام

 سانلا نباغتي امو ؛ للا نمَكب هيلع ضواع امو «هدبع ةيانجو « ةيانحلا

 . [149/5ي] . ملعي فالخ الب لاما سأر نم وهف

 -ه"#,١-



 ثراولا ىلع ضيرملا لام ةمرح - 788
 لبق« توملا ضرم ضيرملا هثروم ةمأ ءىطو ول ثراولا نأ يف فالخال

 « عطقلا ُهلْثم يف ًائينش هلام نم قّرَس ول هنأو ءدنحلا هيلع ًايناز ناكل « هتوم
 المكلا هدي ت تهَطَقَل

 : ٠ هلام يف ضيرملا فرصت دَح - 3-7

 . "كام تل يف فرصتي نأ هل تولا ضرم ضيرملا نأ ىلع وقف
 . [07 4782 (ضعبلا نع) 1؟ةهم ١١؟رم]

 ثراوب ضيرملا رارقإ - 6

 1 /هف]. هرارقإ حص ثراوب رق اذإ توملا ضرم ضييرملا نأ ىلع اوقفتا

 يبنجأل نيدب نضيرملا رارقإ - 55

 مل اذإ «زئاج ثراولا ريغل نيدب هتوم ضرم يف ء ءرملا رارقإ: نأ ىلع اوعمجأ

 ؟84/هف (رذنملا نبا نع) 175/5ي ا/لهامإ . ةحصلا يف نيد هيلع نكي

 ٍ 1 ٠ [(رذنما ن نبا نع)
 توملا ضرزم يف ةّيطعلا - 07

 «لَقأف « هلام ثلث تناك اذإ . هتوم ضرم يف ضيرملاةّيَطَع نأ ىلع اوقفتا

 . ةذفان اهنأ

 ول هنأ الإ ء هلام أر نسم ثراولا يطعي نأ ضيرملل ملعلا لهأ زجي ملو

 , انأو « هضبقي مل يتحص يف ًائيش هتيطعأ تنك : ضيرم وهو « هضرم يف لاق

 1 . ةثرولا ةزاجإ ىلع فوقوم اذهف ءنآلا هل يضوأ

 0 تئيصوأ دقف« ةحصلا يف هتيطعأام هل اوذفنأ : لاق دقو « يبنجأل ناك ولو

 : ءاوضري ملوأ « كلذب ةئرولا ئضر  هثلث نم ًازئاج كلذ ناك , هل هتذفنأو « هب هل

 ةعامج لوق هلك اذهو . مهتزاجإ نم كلذ نوكيف « « ثلثلا نم رثكأ نوكي نأ الإ

 . |8454 - 20غ - 74552 ة5رم] . ءاهقفلا

 : « يلع نع كلذ ءاج : اولاق : : ىلخا يف لاقو كلذ ىلع اوقفتا مهنإ : عامجإإلا بتارم يف مزح نبا لاق."
 . عامجإ وهف ؛ ةباحصلا نم امهل فلاخم الو , دوعسم نباو

 .[1598]. ةعطقنم يلع نع ةيلورو هقالخن هنع يورو« لصرم دوعسم نبا نع ربخلا نإو

 كا"



 توملا ضرم يف ةبهلا - "8

 ثلث نم نوكتو , ةّيصولا ةلزنمب يهف « توما ضرم ىف ةبهلا تناك اذإ

 4 و« يبنج : . عامجإلا هيلعو « ىبنجأل تناك اذإ لاملا
 . ةحيحص ةَّبهلاق ءهنم حصو ؛ ضرما يف بهو اذإ هنأ يف فالخ الو

 71772 45/5بة5رم ١ */7؟خ (رذنملا نبا نع) هم5/ هي ١؟هام]

 .|1؟"/ةح

 توملا ضرم يف فقولا - 8

 يفوت مث « نيكاسملاو « ءارقفلا ىلع هضرم يف هراد فقو نم نأ ىلع اوقفتا

 47/6ط] . هنع ةئثوروم ريغ اهنأو « هلام ثلث نم زاج .« كلذ هضرم ىف '

 , 61١4| هاد/هي

 توملا ضرم يف ةَقدّصلا -

 دنع ثراولا ىضرب الإ لاملا ثلث ىلع دازام ذفنيال ةزَجْنمْلا ةقدصلا

 قدصتي نأ توملا ضرم ضيرملل : اولاقق «رهاظلا لهأ فلاخو . ةفاك ءاملعلا

 . ١| ة5ام 8١ /87/ش] . "هب عربتيو هلام لكب

 ضيرملا ةقدص ًدح -

 ةفتييلا

 توملا ضرم يف حاكنلا - 60

 ٠ لبج نب ُذاعمو , دوعسم نبا لوق وهو «زئاج توملاب نقوملا ضيرملا جيوزت
 ءايحألا عيمج ةرضحب « ةعيبر ىبأ نب هللا دبعو  نوعظم نب ةمادقو «ريبزلاو

 اف دحأ كلذ ركنيال نامثع ةفالخ ىف ةباحصلا نم

 سآر نم مالسإلا لهآ عيمج نمو « مهنمو ؛ انم عامجإب هلك اذهو . كلام نم كتقدص نإ : ثيدحلا ©

 هشلث نمال هنلام سآر نم ةجراخ ضيرملا ةقدص نأ ايرورض انيقي تبثف . شاع وأ « تام ضيرملا لام

 . ١771| 0] . ه5 همكح صنب

 -9 , مال



 ١ ترملا ضرم يف قالطلا - 7

 . ةضرم نم حّص نإ توملا ضرم ضيرملا قالط عقي هنأ ىلع اوقفتا
 .[41/5بإ]

 توملا ضرم يف نئابلا ةقّلطمْلا ثرإ -
 ْ (ممكع)

 توملا ضرم يف ةٌمّلاَحْملا -
(1919) 

 ضيرملا لايع ةقفن - "54*

 عيمج عامجإب شاعوأ« تام هلل نسأر نم ضيرملا :لايع ىلع ةقفنلا
 . [1751/م] . مالسإلا لهأ

 توملا ضرم يف ريب دتلا -
 مك - كن1)

 توم لا ضرم يف قتعلا - 4

 ضرما لايقثلا شارفلا بحاص « ضيرملا قدع نأ ىلع ءاملعلا عمجأ
 . هلام ثلث لمحيام الإ هنم ذفنيال ء كلذ هضرم نم تام اذإ هضرم يف هديبعل
 . م8 ؛؛؟ك]

 توملا ضرم مكح هلام - 6

 لئقلل مْدقوأ؛ هلتاقم تذفنأ نأ حارجلا هنم تغلب نم نأ ء ءاملعلا عمجأ

 زوجيام الإ , هلام يف ءاضقلا نم هل زوجيال هنأ «ىنز يف مجرل وأ . صاصق يف

 . ["84140ك] . هيلع فوحملا شارفلا بحاص ضيرملل

 مك

 قفرم
 قافترا :َر

 دم



 ضيرم
 ءاود « توملا ضرم :ر
 ضيرملا ةدايع - 5

 نم هيف ءاوسو « ةبجاو ريغ ةنسو « لضف ضيرملا ةدايع نأ ىلع عامجإلا
 ١هالرم 477/4 5545/8ش]. يبنجألاو ء بيرقلاو « هفرعيال نمو « هفرعي

 . [(يوونلا نع) 15/43 (يوونلا نع) ١٠/41ف ١١59

 ضيرملا ةدايعل دجسملا نم فكتعملا جورخ -
 فضففف]

 هلاح نع ضيرملا رابخإ - "417

 . قافتالاب هب سأبال هلاح نع هبيبط وأ . هقيدص ضيرملا رابخإ
 .[)١1/6١٠ف]

 ةالصلاب ضيرملا فيلكت -
 ف

 ضيرملا ةالص ةفص -

 ضيرملا ةالص :ر

 ةعمجلا ةالصب ضيرملا فيلكت -

 (؟40507)

 ةعامجلا ةالص ضيرملا كرت -

 (؟اه)

 ضيرملل مميتلا ةحابإ -
 (/ة4)

 موصلاب ضيرملا فيلكت -
(1640) 

 د98



 جحلاب ريقفلا ضيرملا فيلكت -
 : و59

 ضيرملاب فاوطلا -
 (م/مقز

 ضيرملا ىلع دلجلا دح ذيفنت -
 (اوو)

 دجسملا نم مودم عنم -

 : (مدهم)

 ضيرملا ىلع داهج ال

)455 

 ةضيرملا ةجوزلا ةقفن -

 )410١(

 ةنبازملا مكح -
(66") 

 ْ ةعرازم
 ْ ةعرازملا مكح - 4

 ه/هن؟ 844 2747/0 ي] : ةزئاج ةنعرازملا نأ ىلع ةباحصلا تعمجأ

 . [(يراخبلا نع) 774/هن

 ةعرازملا يف ضوعلا 3-718

 وأ ء فصنلا وأ  ثلثلاك « ضرألا نم جرخي ام عئاش ءزجخ ىلع ةعرازملا نإ

 . ةزئاج ةفورعم ةدم ىلإ عيمجلا نم ايوسنم ناك ىمسم ءزج يأ وأ « سدسلا

 : : , هب عوطقملا نقيتملا عامجإلاب

 دورهم



 وهق « هنيعب ًاعرز لماعللو . هنيعب ًاعرز ضرألا برل نأ ىلع هَعَراز نإو
 . ءاملعلا عامجإب دساف

 هرم 744١م] . ًاعامجإ ةدساف ىرخأ ضرأ ةلغ نم بيصنب ةعرازملا نإو
 .|11/غح ؟هذ/هي

 رذبلا لماعلا ميدقت -

 رهتشا دقو ءرمع لعف وهو , لماعلا نم رّذبلا نوكي نأ ةعرازملا يف زوجي
 . م15 "هي ًاعامجإ ناكف .ركني ملف . كلذ

 نيكلاملا ءاكرشلا نيب ةعرازملا - "1

 « مهباودو « مهرذبب اهوعرزي نأ ىلع اوكرتشاف « ةثالثل ضرألا تناك نإ
 « كلام لوق يف زئاج وهف ؛ مهلام ردق ىلع لوصحلا عزوي نأ ىلع « مهناوعأو

 . [5817/5ي] . ملعي فالخ الب رذنملا نباو «روث يبأو « دمحأو « يعفاشلاو
 فقولا ضرأ يف ةعرازملا - "807

 .ملعي فالخ الب فّقَولا ضرألا يف عرازي نأ هيلع فوقوملل زوجي

 . [؟١4/هي]
 جارخلا ضرأ يف ةعرازملا - م50

 ٠ مسلعي فالسخ السب اهبف عازي نأ ةيجارخ ضرأ هدي يف نمل زوجي

 . 1١ 3038م "غ١ /هيإ

 ةفلذزم
 اهب تيبملاو , ةفلدزملا ديدحت - ٠

 مربرب حوربكإلا

 ةقباسملا مكح - 4

 .[١١١/هح ١ة3رم 455/9ي]. ةقباسملا زاوج ىلع نوملسملا عمجأ
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 ' ةقباشملا هب نوكتام - م

 ىلعو «؛باودلا نم اهريغو « لبإلاو « ليخلاب ةقباسملا اةحابإ ىلع ٍاوقفتا
 « يعفاشلاو ؛ كلام اهصخو . ةحلسألا لامعتساو « ماههسلاب يمارتلاو؛ مادقألا
 يف ءاطع اهزاجأو . ليخلاب ضعبلا اهصخو . حالسلاو « ليإلاو ليخلاب
 1 : . ءيش لك

 ١هالرم ”؟ام] . ٍناهرلا ريغ يف مادقألا ىلع قبسلا ءاملعلا زاجأ دقو
 .٠74 :7/8/8ن (يبطرقلا نع) الا هدف ””/4 47١ /7/ش 5١1:85

 ' ٠ 2 .[(يبطرقلا نع)
 ضوعب ةقباسملا- 5

 نم ضّوعلا نوكي نأ طرسشب نكل« « عامجإإلاب ةزئاج نضوعب ةقباسملا نإ

 هسرف ىلع ثلاث وهو ؛ للحم امهعم نوكيو , امهنيب نوكي وأ « نيقباستملا ريغ
 ْ . هدنع نم ًائيش للحل جِرْحُي الو . امهسرفل ءىفاكم

 ' زاج ةصاخ ليخلا يف قباسلل هلام نم ًائيش « هريغ وأ ؛ ناطلسلا لعج ناو
 0 . . ملعي فالخ الب

 ًائيش هلام نم نيتيواستملا نيسوقلاب يمرلاب نيقباستملا دجأ ' جرخأ نإو
 ايش رخآلا مرغي ملو« هلام ٌررحأ وه قبس نإو : هذخأ رتخآلا هقبس َنإفب « ىمسم

 . ملعي فالخ الب حابُم كلذف

 « عيمجلا ذخأ بلغ نمف« ًاضوع نيقباستملا نم لك جرخأ نإ امأ

 من ةم/5ف 1 هالرم 7١41972 50/- 57/8شإ.قافتالاب عونمم اذهف

 ْش . [(رجح نبا نع)
 ضع الب ةقباسملا - ””ها/

 06/69 55/8ش] ضوع ريغب ةقباسملا زاوج ىلع ءاملعلا عمجأ

 . "كن

 ةلأسم

 لاؤس :َر

 وعاد 9١-



 ةيلوؤسم
 نامض:ر

 رفاسم

 رس
 رفاسملا ةالص

 ةاقاسم

 ةاقاسملا مكح - "08

 . [1878 1752م 777/0 ي] . عامجإلاب ةزئاج ةاقاسُما

 ةاقاسملا هيف زوجت يذلا رجشلا - 464

 . عامجإلاب مثلا رجشلا عيمج يف ةرئاج ةاقاسملا نإ

 اذهو « يقس ىلإ جاتحي اميف زوجت امك ؛ رجشلا نم لعبلا يف حصت يهو
 . فالخ هيف ملعيال

 « كلاص لوق يف زوجتال هيلع ةاقاسملا نإف ءرجشلا نم هل ةرمثال ام امأ

 . 87٠[ 16 774/6 ي] . ملعي فالخ الب دمحأو « يعفاشلاو

 فقولا رجشلا ىلع ةاقاسملا

 . [[10/5ي]. ملعي فالخ الب ةزئاج فقولا رجش ىلع ةاقاسملا

 ةّقَلطمْلا ةاقاسملا 5

 « ىَّمَسُم تقو ريغ ىلإ ةّبطرلا لوصأ ىلع ةاقاسملا نأ ىلع ًاعيمج اوعمجأ
 لوأ اهنأ ىلع رخآلاو ء اذه : امهدحأ : نالوق اهيف لاق روث ابأ نأ الإ . ةلطاب
 . [179/1خ] . يلإ بحأ لوألاو : لاق . ةرمشلا لوأ ىلع لخنلا نوكت امك « ةّزج

 ةرمشلا حالص ودب لبق ةاقاسملا 5

 . [[45/1بإ . ةزئاج ةرمثلا حالص ٌوُدُب لبق ةقاسملا نأ ىلع اوقفتا 00

 -#ع١-



 عرشلل ةاقاسملا ةفلاخم -

 اهنأ عيشلا هزاجأ يذلا ريغ هجولا ىلع تعقو اذإ ةاقاسملا نأ ىلع اوقفتا

 .[1:8/؟تإ لفعلاب تت ملا خسفنت

 لمعلا لبق ةاقاسملا دقع - 6

 6 /هي]. فالح الب ًائيش بجويال لمعلا لبق ة ةاقاسملا دقع نإ

 ةاقاسملا يف ضوعلا - 56ه

 ءرشمشلا ءازجأ نم هيلع اقفتا ام لكب زوجت ةاقاسملا نأ ىلع اوعمجأ

 ةدم ىلإ عيمجلا نم ًابوُسْنَم ناك ىَمَسُم ءزج يأ وأ ؛ ثلثلاو ء سدّسلاك

 : . اهنم جرخيام ضعبب سرغلا نم ءيش ىلع ةاقاسملا ةفينح وبأ ركنأو . ةفورعم

 ' مهارد ةدايزو « ةرمشلا نم مولعم ءزج طارتشا زوجيال هنأ ىلع اوقفتاو
 ٠ الإ , ةاقانسملا نع ةجراخلا ءايشألا نم ائيش وأ . اهوخن وأ . ةرشعك ؛ ةمولعم

 . [9١١ام "10/6ي 745 17548/5ب 745١م ”١رم] . ريسيلا ءيشلا

 لماعلا ىلع بجي ام 5

 . رابإلاو « يّّسلا وه لماعلا ىلع بجي يذلا نأ ىلع اًعمجأ ءاملعلا نإ: ٠
 1 .[1؟١/4بإ

 ةرمثلاب لماغلا قح رصح - 7

 : نم سيل هنأ « ديبعلاو « باودلا نم ناتسبلا يف ناكام نأ ىلع اوعمجأ

 . [540/5ب]. لماعلا قَح
 ةرمثلا ةدايز مدع نيح ةاقاسملا -

 نإبف « هولحنو ذاذجلاك « ةرمغلا هب ديزتال ام رمُدملا رجشلا ىلع يقب نإ

 . |[ ؟و/هيإ فالخ ريغب زوجت ال هيلع ةاقاسملا

 ةمركملا ةكم « ةرونملا ةنيدملا :َر

-96848- 



 هترايزو ء ىصقألا دجسملا لضف - 4

 « هترايز بابحتسا ىلعو . ىصقألا دجسملا لضف ىلع ءاملعلا عمجأ

 .[؟؟١ معز. هيف ةالصلاو

 ىصقألاو ؛ يوبثلاو « مارحلا دجسملا ريغ ةرايز رذن -
 دجسملا : ةثالثلا دجاسملا ريغ نيملسملا دجاسم نم دجسم ةرايز رذن نإ

 بهذم يف دقعني الو « بجيال ء يصقألا دجسملاو . يوبنلا دجسملاو « م ارخلا

 ءابق دجسم دصق رذن اذإ : لاق هنإف يكلاملا ةملسم نب دمحم الإ , ةفاك ءاملعلا

 . هدصق همز

 ةلبانحلا نعو . ناك دجسم يأ , دجسملا دصق همزلي : دعش نب ثيل لاقو

 هب تَقّلعَت نإ هنأ ةياور ةيكلاملا نعو . هرذن دقعني الو . نيمي ةرافك همزلي هن أ ةياور

 . [(يوونلا نع) ه8/١ف ”؟ه/"شإ. الف الو هَمَل؛ ٍطابرك . هب صّقخت ةدابع

 دجسملا هب ىنبي يذلا كلملا -

 « عونممف , هكلم ريغ يف امأو « زئاج ءرملا هكلمي اميف دجسملا ءانب نإ

 . عامجإلا هيلعو

 « عامجإلاب زئاجف « دحأب ٌرضيال ثيح ةحابملا ضرألا يف دجسملا ءانب امأ

 نيدانسإب رمع نباو . يلع نع لقنو . نسحلاو « ةعيبر نع هعْنم يور هنأ الإ
 . [(يرزاملا نع) 447/١ ف . نيفيعض

 دجسم ءانيل ضرألا فقو -

 (4؟الث)ز

 دجسملا ءانب يف ةراجإلا -

 9117م ١1/١71ب] . مهعامجإب ةزئاج دجاسملا ءانب يف ةراجإلا نإ
 .[165/اح

 دجسملا ءانب لالقتسا - 7”

 لعق وهو . سكعلا الو  لفسلا نود ًادجسم ولعلا لعج حصياال
 ًادحاو كلاملا ناك نإ : هللاب ديؤملا لاقو . حصي لب : يعفاشلا لاقو . نيملسملا

 -9و.عهمهاج



 عامجل ان: سكعلاال . هعقرب رمؤيو ءولعلا نود ًادجبسم لفسلا لعج حص

 .[5؟/خ كلذ فالخ ىلع مهلعف يف نيملسملا

 / دجسملا ةفرخز - سنت

 / لاقو ركانت ريمي نم فلسلا لمع وهو . بارحما الإ ؛ دجسملا نييزت مرحي
 ّْ . ًاقلطم مرحي : مساقلا نب دمحم لاقو . ًاقلطم زوجي : هللاب روصنملا

 ْش . ريكن ريغ نم فلسلا لمعل «زئاجف , ههيوتو . دجسملا بارحم ةفرخز امأ
 ! لكلا تككراح]

 دجسملا ريهطت -

40) 

 دجتسملا بييطت - 6

 . [1؟١/4ح] . نيملسملا لمع وه دجسملا بييطت نإ

 1 دجسملا لوخخد نع هوحنو , موثلا لكأ يهن - 5

 / نمإ دجسم يأ لوخد نع يهم هنإف « امهوحنو , لصبلاو « موثلا لكأ نم
 ' يهّنلا اذه نأ نسم ضعبلا نع يكح ام الإ « ةفاك ء ءاملعلا بهذم يف دجاسملا

 : . |[(يوونلا نع) 154/5ن ؟١”/؟ش]. 86 يبنلا دجسم صاخ

 دجسملا يف قاصبلا - 07

 « هنفدي نأ الإ « ةالص ريغ يف ناك نإو « ةّنبلأ دجسملا يف قاصّبلا زوجي ال |
 00 ْ . فلاخم مهل فرعيال ةباحصلا نم ةفئاط لوق وهو |

 -774/1ت 791م]. فالخ الب زئاجف بوثلا يف ف مجخنتلاو  قاصبلا امأ
 . ل هركن 4: ١5/1ف

 دجسملا يف ءوضولا - 8

 : يف هئام طاقسإو  دجسملا يف ءوضولا زاوج ىلع ء ءاملعلا عامجإ نإ

 ش . هوركم هننإف . ةالصلا عضوم لبي وأ , هثوضوب ًادخأ يذؤي نأ الإ ء هضرأ

 ! .189/؟عا(رتنملا نبا نع) 47١ 0519/7ش (رذنملا نبا نع) ١/40١ي]
 . [(رذنملا نبا نع) هكدرك
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 دجسملا يف تباث عضوم ذاتختا - 8

 سيردتك « ةجاحلا همزالي ًاعضوم لجرلا ناطيإ زوجي هنأ ىلع قافتالا نإ
 . [(ضايع نع) 68/8١سش] . كلذ وحنو « ثيدحلا عامس وأ « ءاتفإلل وأ « ملع

 دجسملا يف ةعاطلا لاعفأ -

 دجسملا يف سولجلاك « ةعاط اهيف يتلا رومألا زاوج ىلع نوملسملا عمجأ

 ١/47ن] . كلذ وحنو « ةالصلا راظتناو « ةظعوملا عامسو « ةءارقلاو « فاكتعالل

 . [(يوونلا نع)
 دجسملا يف فاكتعالا -

 فاكتعا :ر

 دجسملا ةيحت ةالص -

 دجسملا ةيحت ةالص :ر

 دجسملا يف يلا -
 مم

 دجسملا ةأرملا لوخد - ”541

 لضفأ اهتيب يف ةأرملا ةالص نأ الإ . هيف فالخال دجاسملا ءاسنلا دوهش

 . ]/١١791 - 4545 ١[ . فالتخا الب دجسملا يف اهتالص نم

 مب

 دجسملا يف ةالصلاب ةجوزلل نذإلا -

 (لمالح)

 رارضلا دجسم يف ةالصلا -

 م1

 ةعمجلل دجسملا طارتشا -

 (؟0؟8)

 سؤ عابد



 دجسملا ىلإ تيملا لاخدإ -

 فقخففا

 دجسملا يف ءاضقلا - 7

 , [١171/1ي] . ةياحصلا عامجإب هرْكي ال دجسملا يف ءاضقلا نإ |

 دجسملا يف عيبلا 58

 . عامجإلاب هلع ىهنم دجاسملا ىف ءارشلاو « عيبلا

 ! . يقارعلا نع) 154/2 .71١/١ "”عامجإ ًاحيحص ناك « عقو نإ
 ١ . [(يدرواملا نع) ة١/75ف (يدرواملاو

 : دجسملا يف ماعطلا عضو - 5

 ' . تفالخ الب زئاج ءارقفلا نم هدارأ نمل دجسملا يف ماعطلاو « ءاملا عضو

 1 ٠[. 4/8ش]

 : دجسملا نم ' موذجملا عنم - نسكت

 إ نم نوعنمبال مهنإف )0 نيردان اوناك اذإ نيموذجا نأ يف اوفلتخي مل

 ا . [١١/177ف] . ةعمجلا دوهش نم الو « ةعامجلاو ء دجاسملا

 ناذألا دعب دجسملا نم جورخلا - ماك

 ةماع دنع هوركم , ةالصلا لبقو ناذألا عامس دعي دجسلملا نم جورخلا نإ

 : اللب زاجرذعل ناك نإف . اهوحن وأ « ةراهط نم رّذَع ريغل ناك اذإ  ملعلا لهأ

 1 .!تدلسر نب نع 130/9ن]. ةهارك

 يف سولجلا رف رغصأ ائدَح تدخل زوجي هنأ ىلع نوملسلا عمجأ

 1 1 . [ادهر؟ عراق ؟ش] "دجسملا

 1 روهمج هلدحو ؛ نئسلا يانحصأو « دمحأ كلذ جرخأ دقو جملا يف عيبا نع 6 هللا لوسر ىهن ”
 . [692168/5١نإ . ةهاركلا ىلع ءاملعلا

 . هباحصاو:« دواد هحابآو : دجسملا يف هسولج ءاملعلا نم ةعامج عنم ذقف «ربكآ اثدح ثدحملا امآ 0
 1 .[1/1ب]

 -م9١24-



 دجسملا بنحلا روبع -
 (مقم)

 دجسملا ءاسفنلاو . ضئاحلا روبع -

 (غ1١1 - ١؟9)

 دجسملا ثاثأ لضفب فّرصتلا - 4

 يف لصجي نأ زاج « هيلإ جَتحي ملو « هتيزو « دجسملا رّصُحٍ نم لضفام نإ
 ملو ءرشتن ةنا دقو « ةشئاع لوق وهو ؛ ءارقفلا ىلع هب قدصتي وأ ءرخآ دجسم

 . ١070 97١[ /0يآ] . ًاعامجإ نوكيف « ركن
 تيبلا دجسم عيب - 8

 . [177م]. هرييغت يفو « هعيب زاوج يف فالخال تيبلا دجسم نإ

 فقولا دجسملا عيب -

(44539) 

 هلهأ ليحرل دجسملا مده -

 لقنل دجسملا ماه مهل نكي مل« اهريغ وأ  ةفاخمل ةلحم لهأ يلجأ اذإ
 .[19/ ًاعامجإ مه ثيح دجسم ىلإ هتلآ

 ىصقألا دجسملا

 ىصقألا دجسملا لضف -

 (؟559

 مارحلا دجسملا
 ةمركْلا ةّكم :َر

 يوبنلا دجسملا

 يوبنلا دجسملا لضف -
 (ماكحك - كلو

 -ايوقد



 مميت ر
 قربا ىلع حسملا د 01

 ..[١/915ع]. هجولا يف عُقربلا ىلع حسملا زوجيال هنأ ىلع ءاملعلا عمجأ
 ش ةريبجلا. ىلع حسملا -

 . [١/911ع]. هيلع عمجم وهو « زئاج ةزيبجلا ىلع حسملا

 .ةريبجلا بحاص مميت -

 م5
 قوُمَرُجلا ىلع حسملا -
 يعفاشللا بسصهذم ىفو . ةفاك ءاملعلا لوق يف زئاج نيقومرجلا ىلع حسملا

 . |(دماح يبأو ينزملا نع ) ةدا/١ع) هنم عنملا كلام نع ةياورو « ديدجلا

 براوُجلا ىلع حسملا -

 : ذوعسم نيو راّمعو ؛ يلع لعف وهو '"”زئابج براوجلا ىلع حسملا

 ةعست ادعس نب لهسو « ىفوأ يبأ نب باو ء لالبو « ءآربلاو ءرمع نباو ء« سنأو

 13/1 ًاعامجإ ناكف . مهرصع يف فلاخم مهل رهظي ملو « ةباحصلا نم
 بروجلا ىلع حسملا ةيفيك - نضيع ان

 1 . "ءازجأ عباصأ ثالشب بروجلا ىلع حسم نإ هنأ ىلع اوقفنا
 .٠ ٠0 [(ضعبلا نع)
 يقخلا ىلع حسملا - 7

 مأ « ةجاحل ناكأ ءاوبس « رّضحلاو ءرَفّسلا يف زئاج َنيُخلا ىلع حسا
 ةيلعو : يشميال يذلا نِمّرلاو . اهتيب ةيمزالملا ةأرملل زوجي هنإ ىتح « اهريغل

 . مهفالخب دتعي الو . جيراوخملاو « ةعيشلا ةتركنأو ءاملعلاو « ةباحصلا ف

 (يتاسلاو) ؛ مدقلا نم ءيش هنم ودبيال اقيفص نوكي نآ (امهدحا) : نيظزشب بروجلا ىلع حسملا ز زوجي '

 7/1 هيف يشللا ةعباتم نكمي نآ

 ةافحنل ةدحاو عبصأب حسملا توجو ىلع مهعامجإ حصص دق“

 - تو ١-



 نمال «رثألا قيرط نم ذوخأم نيّفُخلا ىلع حسملا نأ ىلع اوعمجأ دقو
 ه15- ها١؟/١1ع 784/5ش 11481١ -1-١1148هك]. سايقلا قييرط'

 « 7؟١/4ف (كرابملا نبا نع) 754/1ي ١/94١ب (رذنملا نباو « كرابملا نبا نع)

 نباو « كرابملا نبا نع) :18٠0 175/1ن (ربلا دبع نباو : كرابملا نبا نع) 544

 . [(سانلا ديس نباو ءربلا دبع

 نيفخلا ىلع حسملا ةيفيك - "<41
 4 : 8 2 م 55
 ١ هأزجأ عباصأ ثالثب فخلا ىلع حسم هنأ ىلع اوقفتا

 . فالخ الب هرهاظ حسم ءىزجيو

 . قافتالاب ءىزجي الف « بعكلا قوفام حسمو « هنطاب حسم امأ

 2« ءىزجيال فخلا لفسأ حسم ىلع راصتقالا نأ ىلع نوملسملا عمجأ دقو

 الف عامجإلا فالخ اذهو . فخلا لفسأ حسم ءىزجي : يزوركا قاحسإ وبأ لاقو

 « ١/445ع (رذنملا نبا نع) م14 يلا (ضعبلا نع ) 777م]. هب َدَتعي

 1 [(جيرس نبا نع) ه54 ع ه5

 نيَفُخلا ىلع حسملا هدم - 4

 ةليلو مويو «رفاسملل مايأ ةثالث وه نيقُخلا ىلع حسملا يف تيقوتلا نإ |

 يكحو . مهدعب نمو « نيعباتلاو « ةباحصلا نم ءاملعلا ةماع لوق وهو « ميقملل

 باحصأ رثكأو « ثيللاو « ةعيبرو « يبعشلاو ء نمح رلا دبع نب ةملس يبأ نع

 هنأ كلام نع يورو ٠ ءاشام حسميو « جسملا يف تيقوتال هنأ هنع روهشملاو « كلام

 حسمي ريبج نب ديعسم لاقو . رفاسملا نود رضاحلل تقوم هنأ هنع يورو تقوم

 . ليللا ىلإ هوُدُع نم
 0 اا دو

 ةةفالخ ىلع عامجألاو

 . [؟7؟م] . ةدحاو عبصاب حسملا بوجو ىلع مهعامجإ حص دق

 -وم.١5-



 فنحلا علخ  مدق وأ « ماقأ مث  ًادعاصف « ةليلو اوي رفسلا يف حسم نإ امأ
 . ملعي فلاخم الب ؛ دمحأو « يأرلا باحصأو « يعفاشلا ٍلوق يف

 ا نيب ملعي فالمخ الب رفاسسم حمم مقي هنإف «رفاس ىتح حسمب مل نمو
 ا . ملعلا لهأ

 ْش تنقو جوربخ لبق رفاس مش ؛ ءرَضَحلا يف ثدحأو , فلا سبل نمو
 . ءاملعلا عيمج دنع رقاسم حسم حسمي هنإف « ةالصلا

 : حسم حمي نإ «ثَخ لب فاسو «رضحلا يف فلا سبل نم كللكو

 ىسيغ ينبأ نع) 01405550811 ١2870/1ع١/8١٠3ت]. عامجإلاب رفاسم
 0 . [554 535/1 (جيرس نباو « يباطخلاو  يذمرتلا

 هيلع حّسْمُي يذلا فلا ةفص - نضل

 . . حيحصلا فلا ىلع حسلا زاوج ىلع اوقفتا
 .”عامجإلاب ءىزجيال هيلع حسلا نإف ِمدَقلا ودب ىتح « قرخت اذإ امأ

 . [(يواحطلا نع) ؟١/16ف ١/19ب وىن/اطإ

 ةراهط ىلع فخلا سبل - 0

 , ءوضؤولا رهطب نيترهاط نالجرلا نوكت نأ نيف ىلع حسملل طرتشي
 . ًاذاش ًاقالخخ الإ « هيلع عمجم اذهو

 وأ نيفخ امهقوف سبل مث : ثدحأ مق « نيشخ سبل نم إف « هيلعو
 . فالخ ريغب امهيلع حسلا ءىزجي مل“ « نيقومرج

 ةلوسغملا لخدأف . هيلجر ىدحإ لَسْغو « ًاضوت اذإ هنأ ىلع اوعمجأ دقو
 ..رهاط هنأ  فخلا اهلخندأو « ىرخألا لسغ مث . فخلا

 55 حسملا هل زاج هسبل دعب لوألا فنملا' عزن ول هنأ ىلع اوعمجأو

 . [(ينيوخلا نع ) ههد/ا1ع ها ننيفك ؟1/1ب ١5ام ؟؟95-

 . [518/1فإ . روكذملا عامجإلا لقن يف عزانم يواحطلا 0

 ها 6م



 فخلا ىلع اهيف حسمي يتلا ةراهطلا - 0

 يف ءىزجي الو , ءوضولاب صاخ نِيفُخلا ىلع حسما نأ ىلع عامجإلا
 ١/507ي ؟١/48ف]. بحتسم الو« بجاو لسغ يف الو « ةبانجلا لسغ

 .|ةدال/ثع

 ةباصعلا ىلع حسملا -

 يف هل فرعي ملو « رمع نبا لوقوهو « بئاصعلا ىلع حسملا زوجي
 . |1870 ١/781ي]. فلاخم ةباحصلا

 زاقّقلا ىلع حسملا - 0+

 . نيديلا يف نيِزاَفُقلا ىلع حسملا زوجيال هنأ ىلع ءاملعلا عمجأ
 . [ه16/1ع]

 قرخلاو « فئافللا ىلع حسملا

 فالخ الب زوجيال مدقلا ىلع عضوت يتلا قرخملاو « فئافللا ىلع حسملا

 . |1548: 755137/1ي] . ملعي

 نيلعنلا ىلع حسملا - مله

 نبا نعع) ١/180ن]. ةباحصلا نيب هيلع عمجم نيلعتلا ىلع حسملا زاوج

 . [(سانلا ديس

 ةياقولا ىلع حسملا - 5

 . [١/774ي] . ملعي فالخ الب ءىزجيال ةياقولا ىلع حسملا

 حسملا ةراهط ضقاون - 7

 . اهتيعب ءوضولا ضقاون يه ةراهطلا هذه ضقاون نأ ىلع اوعمجأ

 .[١/١1ب]

)4419( 
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 مالسإ:ر

 ساه



 ركسم

 رمخ :ر

 نكسم

 نكسملا ذاخختا -

 : «نويعلا نم« هلامو.« هلايعو وه « ءرملا هب ٌرَِمْسَيام ءانب نأ ىلع اوقفتا

 , . ضرف ( انركذام رتسي نكسم وأ « لزنم ٍباستكا وأ ؛ رطملاو «رحلاو « دربلاو
 1 اا .[١ههرم]

 ش١ ْ نككسملا ةفرخخز - 6

 ىلع ةذائيز ءانبلا ىلع قافنإلا يف دْحلا ةرواجم ةهارك هيف فالخ ال اع

 . [١٠١/98ف] . ةقرخزلا يف ةغلابملا كلذ ىلإ فاضأ اذإ اميس الو , ةجاحلا ردق

 ش ْ نكسملا راجتتسا -

 ا مب مو)

 نيكسملل ةاكزلا عقد -

 ةدففقلا

 نيكسملل ةراقكلا عفد -

 (م 1و معمل ووك 55

 0 كرشم 93

 ءاوس رفكلاو ء كرشلا -

 . [87/قح] . ءاوس كرشلاو رفكلا نأ ىلع عامجإلا

 000 رفكار

 -.مه#-



 كِرْشْلا وه نم - اللا

 نومسي برحلا لهأ نم ؛ ىراصنلاو . دوهيلا ادع نم نأ ىلع اوقفتا

 . [1؟١رم] . نيكرشم
415 

 رانلا يف كرشملا دولخ -

 (4:0104 - "صو

 كرشملا ةبوقع - ”9ا١؟

 لعفيال ديلاو « لجرلا عطقو « بلصلاو . لتقلا نأ ىلع عامجإلا نإ
 . [1919/ه ح] . كلذل نيكرشملاب

 هل ةرافك سيل كرشملا باقع - ١

 ء هل ةراقك كلذ نكي مل هكرش ىلع بقوع اذإ كرشملا نأ يف فالحخ ال

 7 /1؟ف] هلاكن يف ةدايز لب

 نميلا يف نيكرشملا نكس - ضف ل

 1؟8/5ف] . عيمجلا قافثا هيلعو « نّميلا ىتْكَس نم نوكرشلا عَنْمي ال

 . [(رجح نبا نع) "ه/8ن
 كرشلا لهأ حاكن - مالو

 الو  ةكرشملا حكني نأ « ًاقساف ولو « ملسملل زوجيال هننأ ىلع اوعمجأ
 /؟/7ب اال / اح ١4598 . كرشملا حكنت نأ . ةقساف تناك ولو « ةملسملل

 . |[(يدهملا نع) ١ :هركذ ه1 //ي

 (محدم)

 ةكرشملاب يرستلا -
)008 

 كرشملا ةحيبذ - 5

 . لجو زع هللا ىمس ولو  لحتال يباتكلا ريغ ةحيبذ نأ ىلع اوعمجأ
 . | ١ ؟/ؤغج هغالي هاب 1١" م]

 -هه.3١-



 كرشملا ديص لكأ - 07

 . لبكؤي أل « هريغوأ « بلكلا هلتقف كِرْشْلا هداصام نأ ىلع اوقفتا
 .[١/448ب 1 ؛5رم]

 كرشملاب ةناعتسالا ا

 | امم .اهوحنو ةبادلا :ةمدخ يف كرش ةناعتسالا زاوج ىلع عامجإلا حص
 . [11هىم] راغضلا نع هيف نوجرخيال

 كرشملا راجتتسا -

 (وه50)

 | ملسملل كرشملا راجنئتسا -

 وم

 ْ كرشملا دبعلا قتع -

0 ْ 

 ةحفاضم

 ' ةَحفاَصُما مكح - 6

 اف 607/ع] . عامجإلاب نس يقالّثلا دنع لجرلل لجرلا ةحقاصُم
 ' ٠ [(ربلا دبع نباو ؛ لاطب نباو « يوونلا نع) 57: ١55/1ف ١ةالرم مو

 ةحفاصملا ةيفيك -

 . ءاسملعلا دنع ُبَحَبْسُم وهو , ةحفاصلاب ةْعّلابم وه ديلاب ذخألا نإ
 : [(لاطب نبا نع) ١47/1ف]

 فكصصقه

0 

 نآرق :ر هي

 كهم.١-



 نحب هكسئدصق

 ةبيصملا دنع لاقي ام - 0

 انإو « هلل انإ : ةبيصملا دنع ملسملا لوقي نأ بدني هنأ ىلع نيملسملا عامجإ
 . [1794/4ش] . نوعجار هيلإ

 ةيراضم

 ةيراضما ةكرش :ر

 ةاطاعم

 ةاطاعملا ىنعم -

 (هك9)

 ةلماعم

 ةاقاسم 3

 هوك

 ندعم

 ءايحإلاب نداعملا كلمت -

(169) 

 ندَعَلا عيب -

 (هال)

 نداعملا يف ام -

 . [5//77-ح] . نؤملا جارخإ لبق نداعملا نم سمخلا بجي هنأ ىلع عامجإلا

 -و مالا



 نداعملا ةاكز -

 ' ()الئه - )١7450

 بهذلا ةاكز :َر

 ةضفلا ةاكز

 بهذلا ةيكلم -

0 
 ةضفلاو ء بهذلاب يّلحُتلا -

 يلح : :ر

 ةيصحم

 ٠ يضاعملا بانتجا - 7

 .[١111م]. فال الب ضرف يصاعملا بانتجا

 : يصاعملا اعون - 4

 ' رثكب ابأ الإ  ءاهقفلا ةماع لوق يف رئاغصو « رئابك ىلإ مسقنت يصاعملا نإ

 ا مف رئابك اهلك يصاعملا نإ : نولوقي مهنإف هباحصأو « بيطلا نب

 . [(لاطب نبا نع)
 رئاغصلا ضعب ىلع صنلا - 6

 . [١4قح] . عمسلاب رئاغصلا مّلعُت نأ حصي ب هنأ ىلع عامجإلا

 ' رْفكلا بجويام -

 رفك :ر
 ةبوقعلا بجوي ام -

 صاصق « دودخ :ر

 هسفنل ةريغصلا: بكترم ملظ - 0/15

 . [85قخ] . ًاقافتا هسفنل:ملاظ ةريغصلا لعاف نإ

 -اةهرس



 ةيصعم مِرْحُملا قحب ربلا ديص -
(114) 

 ةيصعملا ةليسو عيب -

 (هالم)

 رئابكلا نم ةكرعملا نم برهلا -
(44) 

 ةيصعم جحلا ريخأت -

(9419) 

 ةيصعم هسفن ىلع دحلا مرجملا ةماقإ -

(189) 

 ةيصعم ةَمرَحُم ةلاح يف حابملا ءطولا -

(1) 

 رئابكلا نم محّرلا ةعيطق -
 (١1ه8/4)

 رئابكلا نم ابرلا -
 (6ه89)

 رئابكلا نم رحّسلا -
091 
 رئابكلا نم ثيدحلا عّضَو دمعت -

 (199/ل)

 رئابكلا نم روزلا ةداهش -

 (م0١1- ؟١؟9)

 و .مه8هد-



 ةيصعم اهتقو نع ةالصلا ريخأت -
 (7؟74)

 ةيصعم ةعامجلا ةالص نع لغاشتلا -
 ةفضفللا

 رئابكلا نم تاويحلا ريوصت -
 (؟هدق)

 رئابكلا نم ةمينغلا يف لولغلا -
 ْ ممر

 ْ رئابكلا نم ةبيغلا -
 ْ ماو

 رثابكلا نم مكحلا يف روجلا -

 ممم

 ' رئابكلا نم طاوّللا -
 (مهالا)

 رئابكلا نم هك دمحم ةمصع -
 (م؟هوال)

 يضاعملا نم ءايبنألا ةمصع -

 (عغهود5)

 ةيصعملارذن -

 (ع0ك0)

 رئابكلا نم نيدلاولا قوّقع -
(8005) 

 لاو"؟.1١-



 ةيصعم وه اهب ةّيصولا -

 (1؟هه)

 رئابكلا نم ميتيلا لام لكأ -

 (:ه981)

 ةريبكلا بكترم نامإ -
 (م:54- 444)

 رانلاب ةيصعم لا بكترم بيذعت -

 (42105-ةل5- 445)

 ةيصعملا نم ةبوتلا -

 ةبوت :ر
 ًادحلاب ةيصعملا مثإ لاوز -

(015) 

 ةبوت الب ةيصعملا تارفغ - ”ا/اا/

 . اهنارفغ هللا ءاش اذإ ةبوت الب بونذلا نارفغ ةنسلا لهأ بهذم

 .|ة١٠/4ضشإ

 مكة

 ةيصعملا ىلع رارصإلا - 4

 7101م] . نفيا اهلك ةمآلا عامجإب ةيصعمو « مارح بنذلا ىلع رارصإلا 0
 ف27/4/1١[.

 طلغلا قيرطب ةيصعملا باكترا -

 طّلغ :ر

 ةيصعملل يسانلا باكترا -

 (؛0١ةك)

 -١ك.١-



 : ةيصعملا بكترم مول - 4

 | ٠ ةبايحتسا ىلع لب ةيصعملا بكترم مول زاوج ىلغ ةمألا تعمجأ
 . ملل م ١ف]

 ةيصعملا بكترم لق - ٠
 ١ لاصخ نم ةّلّصَخ يأ كرتب يصاعلا لدتق زوجنيال هنأ ىلع عامجإلا

 .٠ ٠ [1/70ن]. مالسإلا

 ةيصعملا بكترم ةالص -

 (؟؟16)

 موصلا يف يصاعملا رثأ -

 مع

 يصاعلا ةداهش -

 (م هز

 ةيصعم يف ةفيلخلل ةعاط ال -

052052-5 ْ 
 يصاعملا نم لسغلا -

 ْش م0

 ةيصعملا بكترم ىلع ةالصلا -

 (؟؛54)

 دومعم

 دوقفملا وه نم -

 مبا

 -9و.59-



 حاكتلا دوقفملا ةجورل حابي ىتم - 3١

 وأ « ًاراهن وأ « اليل هلهأ نيب نم دقفي يذلاك : كالهلا هتبيَغ رهاظ ناك نم

 هتجوز نإف « ةكرعملا يف دَقفي وأ « عجري الف « بيرق ناكم وأ  ةالصلا ىلإ جرخي

 اهدعب لحتو , مايأ ةرشعو رهشأ ةعبرأ ةافولل دتعت مث « نينس عبرأ صبرتت

 « ةباحصلا يف رشتن دنا دقو « ريبزلا نب ب هللا دبعو , نامثعو « رمع لوق وهو « جاوزألل

 . |4107 3ىك -40/8يإ . "ًاعامجإ ناكف «ركني ملف

 دوقفملا ةجوز ةقفن - 77

 عبرألا دعب ةدعلا يف هلام نم اهيلع قفني دوقفملا ةجوز نأ ىلع اوعمجأ

 كاي امإ. ًارشعو رهشأ ةعبرأ « نيئس

 حاكتلا دوقفملا ةجوزل حابي ال ىتم -

 اذهف « هباتك يتأيو « هربخ فرعي . ةعطقنم ريغ دوقفلا ةَبيَغ تناك اذإ
 اهيلع قافنإلا رّذَعَتي نأ الإ . نيعمجأ ملعلا لهأ لوق يف جوزتت نأ هتأرمال سيل

 .[45/8ي] هحاكن خسفيف ؛ حاكنلا خسف بلطت نأ اهلف « « هلام نم

 هتأرما حاكن لبق دوقفملا ةدوع - 5

 . اهب قحأ هنأ , هتأرما جوزتت نأ لبق ءاج ول دوقفملا نأ ىلع ءاملعلا عمجأ
 . [؟؟هذمكإ

 هتأرما حاكن دعب دوقفملا ةدوع - 0/1

 دوقفملا نإف . اهب يناثلا جوزلا لوخد دعب داع مث . دوقفملا ةأرمأ تجاوزت نإ

 ةجوز نوكتو « اهقاذدص ذحخأ نيبو لوألا دقعلاب هتجوز نوكتف اهذحأ نيب رّيخي .

 . ةباحصلا عامجإ هيلعو . يناثلا

 قحال دلولا بسنف « تدلو نإ اهنأ ىلعو , دحلا طوقس ىلع اوعمجأ دقو

 شارفلا بحاص وهو. لوألل دلولا : لاف « ةفيئح وبأ درفناو ٠ يناثلا جوزلاب

 . |[ /8ح ملام ؟9/8ي]

 . ["0/؟- | . اعامجإ ةنيبب وآ ء نيقيب هتوم وآ , هتدر وآ , هقالط ةحص دعب دوقفملا ةآرما حكنت 0

 دوى«



 هلام ْيِف دوقفملا ةدوع رثا -

 ,: [951/هح] . ًاقافتا هيلإ دري هلام نم ذأ ام لك نإف « دوقفملا داع نإ

 7 هوقفملا ةّنَرَو -
 مو

 سلفم

 سيق:
 ةربقم

 قيقر : ر

 ةبتاكملا مكح - م0

 . ةعورشم ةبتاكملا نأ ىلع ةمألا تعمجأ

 . "'ملغلا لهأ ةماع لوق يف ةبحتسمو ؛ عامجإلاب ةزئاج يهو

 ةياور وهو « دوادو «رانيد نب ورمعو . كاَّحضلاو . ءاطع نع اهبوجو يورو
 .|١1؟/4ح ؟ المك 225/1 ٠ي]. دمحأ نع

 بتاكل ديسلا ةفص - 8

 ءكلملا حيحص أكلام نوكي نأ بتاكملا ديسلا ظرش نم نأ ىلع اوقفتا

 . مسجلا حيخص هيلع روجحم ريغ

 501/1بإ ًاعيمج مهلوق يف ةلطاب هتباتك نإف « ًاهوُيحَم ناك نإف

 م /١خ

 - [1584م] . ةباحصلا نم فلاخم مهل فرعي الو « سنأو : ريبزلاو  نامثعو ءرمع نغ اهبوجو يور ''

-1١.58- 



 بتاكملا دبعلا ةفص - "مو

 ىلع ًاَيِوَق نوكي نأ بتاكملا دبعلا يف طرتشي هنأ يف فال ملعي ال 1
 . ةباتكلا لامب ءاقولل ىعّسلا

 . فالخ الب بجتال ةّيتاكملا بلطل هتباجإ نإف ء كلذك نكي مل نإف ش

 5/1١ ياللا /؟بإ عامجإلاب ةبتاكملا يف دبعلاك . ةمألا نإو

 .[؟١ه/ؤح

 ملسملا ريغ ةبتاكم -

 هب زوجتام ىلع« ءملسملا ريغ ريغ هدبع بتاك اذإ ملسملا ريغ نأ ىلع اوعمجأ

 . زئاج كلذ نأ « نيملسملا نيب ةباتكلا

 لوألل هؤالوو « ءادآلاب قتعي هنإف , ملسم بتاكم نع يبرحلا ملسأ نإو /

 . [١41/هح ١؟١1ام] . اقافتا

 ةبتاكملا ةفص -

 ؛ نيبسكتملا « نيلقاعلا « نيغلابلا ؛ نيملسملا « ةمألاو «دبعلا نأ ىلع اؤقفتا

 وأ دبعلا لك كلاما ديسلا ء امهدحأ لأسوأ « الأس اذإ , امهنيد يف نيحلاصلا

 روجحم ريغ . لقاع « غلاب « ملسم ًاضيأ دّيسلاو « ًاحيحص ًاكلم , هضعبال « هّمآلا

 لام ىلع هبتاكو « هياجأف هّبتاكي نأ .كلذك لئاسلاو « نارُكَس الو . هيلع

 لام نم هعيب لحي امب هلك هبتاكو « هريغ دحأ هتباتك يف هعم كرتشي ْملو مجَنُم

 ٠ هيلع لاملا در طرش الب ه هديسل هسفن نع ةبتاكملا بلاط هيطعي , مولعم « دودحم

 يبرعلا باسحلاب دودحُم ٍلَجَأ ىلإ « ًادعاصف « نيمَجَت يف ؛ « ًالصأ طرش البو

 ءانقفتا امك لاملا اذه يَلِإ تيدأ ىعم : ديسلا لاقو « اهريغبال ةباتكلا مساب

 . ةحيحص ةباتك اهنأ « كلذك رح تنأ : هتمأل لاقو رح تنأف

 . هيلع طرشام ىلع كلذ ىدأ اذإ ارح خبصي هنأ ىلع اوعمجأ دقو

 ءاذك لجأ ىلإ رانيد اذكو . اذكب ينتئج نإ : هدبعل لاق ول بتاكملا نإو

 540772 ١1511أم ١”4رم| . ءيش همزليال هنأ اوعمجأ دقف ؛ هب هئجي ملف

 .|1١1؟/1ْح ؟هو/١٠ي

 ا--ه".١-



 :ةباتكلا دقع موزل -

 ىلع نيتباث دبغلاو « ديسلا مادام خسفنتال ةبتاكملا نأ ىلع اوعمجأ

 . مزال دقع هنأل , دقعلا

 . ًاعامجإ تحسفنا انهخسف ايضارت اذإو

 ملعيال اذهو « ةباتكلا لَدَب نع بتاكملا َرْجَع لبق اهححّسَف ديسلا كلمي الو
 . فالخ هيف

 خسفلا:دابعلا كلمي مل ةباتكلا لدبب بئاكلا ىلع ربصلا ديسلا راتنا نإو

 | ٠ ملعي فالخ ريغب
 خسفتال باتكلا نأ ىلع مدلل لهأ نم هنع ظفحي نم لك عمجأ دق

 نبا نلع) ياكاامإ. اهلاطبإ زوجي:الو ء بتاكملا دبعلا عيبب

 . 59١0 9/4١51ح (رذنملا

 دلولل ةباتكلا لومش - 3

 الب هتباتك دقع يف هل ًاعبت اوسيلو « ديسلل ديبع بتاكل دالوأ نإ

 00 ملي فالخ
 . طرشلاب الإ هيبأ ةباتك يف لحخديال بئاكُلا دبعلا دلو نأ ىلع اوقفت ةفتا دقو

 نبا لوق يف طرشلا هلف اهنطب يفام ديسلا طرشو « ةّمأ بئاكملا ناك نإف

 . ةباحصلا نم فلاخم امهل ملعي الو « ةريره يبأو ء رمع
 : ةباتكلا يف لخدي هنأ ىلع اوقفتا دقف « ةباتكلا دعب بتاكّملل دلوام امأو

 ةتصح طقسي هنإف « مهدحأ ديسلا قتعأف.« هينبو . هسفن ىلع بتاك نمو

 م5 خالك - ه١ - 177 ملعي فالخ الب مهنم هريغ نع

 : . [هدح/١٠ي

 ةرحلا نلف بتاكملا دلو - 5

 . [1؟١ام] .رْخ ةّرخلا نم بتاكملا دلو نأ ىلع اوعمجأ

 -5ه١5-



 بّئاكملا هدبع ثرإ ديسلا طارتشا - 6

 يف مهمحازي وأ « هتثرو نود هثري نأ بتاكملا هدبع ىلع ديسلا طارتشا نإ
 انأ ةيواعم نب سايإ زاجأو . ءاملعلا ةماع لوق يف دساف طرش وهف « مهثيراوم

 . 917/0/١٠١[ ي] . هثاريم نم ائيش طرتشي
 ةباتكلاب ديسلا توم رثأ - 5

 ملعلا لهأ نيب ملعي فالخ الب ديسلا تومب خسفنتال ةباتكلا نإ

 .|١٠/1417ي]إ

 ةباتكلا لدب - ”/41

 طرتشي يذلا ملعلاب ًامولعم ناك اذإ زوجي ةباتكلا يف نمثلا نأ ىلع اوقفتا

 . عوبملا يف
 . ةدساف لحيال امب ةباتكلا نأ ىلع اوقفتاو

 . سانلا نيب فالح الب ةباتكلا لدي نوكي نأ زوجيال قلطملا ناويحلا نإو

 مويب رهشلا دعب رانيدلا لحم لعجو «رانيدو رهش ةمدخ ىلع هبتاك نإو
 . [4الال « 496/٠١ ي ١ هرم 758/؟بإ. ملعي فالخ الب حص

 ةباتكلا لدب ليجأت -

 طاسقأ ىلع ًامّجنمو . ًالِجٌّوَم نوكي نأ زوجي ةباتكلا لدب نأ ىلع اوقفتا
 . عامجإلاب زاج نيَطّسق نم ناك نإو . رهشألاب

 هيلعو « ديعلا دنع دوجوم لام ىلع ًالاح لدبلا نوكي نأ زوجيو

 لوق يف ضورعلاب الإ زوجتال يهو . ةباتكال ةعاطق اهدنع ىمستو . ''مهقافتا
 599١م 558/5بإ . ةباحصلا نم فلاخم كلذ يف هل فرعي الو ءرمع نبا

 . |(رجح نبا نع) 1ه/6ن 50١/هف ٠١/27 751١7

 اودقع مهنآ ةباحصلا نم ةعامج نع يور دقو . ةمجنم ةلجؤم الإ زوجت الو . ةلاح حصتال ةباتكلا نإ '''
 لاقو . هكرت ىلع مهعيمج قفتي مل كلذ زاج ولو « ةلاح اهدقع هنأ مهنم دحاو نع لقني ملو . ةباتكلا

 .[١٠١/497يإ. ةلاح زوجب « ةفينح وبآو « كلام

 -وىكال د



 كرتشملا دبعلا ةباتك لأدب عقد ةيفيك - 4

 نام انهدحأ ىلإ يدوي نأ هل سيلق نيلجرل اكلم بئاكملا دبعلا ناك اذإ

 « ةفينحأ ئبأ بهذم وهو ءرخآلا ىلع امهدحأ مدقي الو ءرخآلا نم رثكأ لدبلا

 . [١٠١/318ي] . فالخ هيف ملعي الو , دمحأو , يعفاشلاو

 ةباتكلا لدب عفد رثأ - 6
 ىلإ وأ .ديسلا ىلإ ةباتكلا لدب ىدأ اذإ بتاكملا دبغلا نأ ىلع اوقفتا

 . ًارح حبصي هنإف ء دحأ هنع كلذ ىَدأ وأ « هليكو

 ٠ 811١م ١"ةرم] . ًاعامجإ ةئرولا ىلإ ءادألاب بتاكملا قت ديسلا تام اذإو
 ١ اطال مالك تلا ب

 بتاكملا قتعي ىتم -ح ١

 لدن ءادأنب فاو ةبتاكملا دقعب قتعيال بتاكملا نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ

 1 .[؟9١/ؤح 551 0/4ت 1١١١/8 ط] . ةباتكلا

 بتاكملا ءالؤ -

(4800) 
 , ةباتكلا لدب نع ابتاكملا زجع - مروع

 :.. هضعب وأ « ةباتكلا لدب لك نع زجع اذإ قري امإ بتاكملا نأ ىلع اوقفتا

 .. قري هنأ ًائيش لدبلا نم يدوي نأ لبق دلو نود تام اذإ هنأ ىلع اوقفتاو

 ! ةثرولف ؛ لدبلا مات ءادأ نع هديس ةافو دعب بتاكملا زججعو « ديسلا تام نإو
 ا اب. ةجحلا نيب فالخ الب قرلا ىلإ هؤدري نأ ديسلا

 . [؟؛؟ هك

 | بتاكملل ديسلا ةدعاسم - ما/ه8

 . ةحيحصض « ةباتكلا لدب ءافول ًالام بتاكملا هدبع ديسلا ءانيإ ىلع عامجإلا
 : . [؟1ه/اةح] ةدساف وأ ء تناك

5 



 ماكحألا يف ًاقيقر بتاكملا نوكي ىعم - 7/54

 « ةباتكلا لدب نم مهرد هيلع يقبام بتاكملا نأ ىلع ءاهقفلا ماوع عمجأ

 « هيلع ةيانجلاو ء دحلاو . ةداهشلاو « قالطلا لثم ةيعرشلا هماكحأ يف دبع وهف

 دبعلا ىلع ىنج نم : ٍيعخنلا ميهاربإ لاقو . دبعلا هب صتخي ام كلذ ريغو

 «دبع ةيد يقب امو . رع يد ةبانكلا لدب نم ذأ امردقب يدي هنإف بتاكل

 . يلع نع ءيش كلذ يف يورو
 ملو « هتافو دعب وأ « هديس ةايح يف تام نإ هنأ ىلع ء ءاهقفلا عمجأ دقو

 ؟عةه 0ك. هديسل لام نم هفّلخُي امو « ًأدبع تام هنأ « ةباتكلا ءافو كرتي :

 . [؟"الا/5ب "دقي

 قيقر :ر

 بتاكملا لامب ديسلا قح -

 (مابهه -دكمب)

 هلامب بتاكملا قح - هه

 . فالخ ريغب لاملا كلي بتاكملا

 « هديس نذإ ريغب . هلام ءاغغ هيف وجريام يرتشيو « عيبي نأ هل نإف « هيلعو

 كلذ ىلعو ؛ هيلع ريفوتلاو , هحالص هيف امب هلام يف فرصتي نأ هلو . رفاسي ملام

 الو « ةاباحم ريغب ءارشلاو « عيبلا يف هفرصت يف هنأ ىلع اوعمجأ دقو

 .رارحألاك « نبغ

 زوجيال : لأقف « يعفاشلا درفناو . هلام نهري نأ هل نأ ىلع اوعمجأو
 . كلذ هل

 هيلإ جاتحيام لك يف هبسك نم هسفن ىلع قفني نأ هل نأ ىلع اوعمجأو

 . فورعملاب هتوقو «' هتوسك نم
 عافتنالا الو « بتاكملا لام نم ءيش عازتنا هريغل الو . ديسلل زوجي الو

 الا نيملسملا عامجإ هيلعو ء بجاو قح ريغب وأ « بتاكملا نذإ ريغب « ءيشب هنم

 -وكه4-



 « ضّوحع ريغب هلام نم ًائيش جرخي نأ هل سيل بتاكملا نأ ىلع ءاملعلا عمجأ ( هنأ

 هذه يف هيلع روجحم هنأل , هديس نذإ ريغب ٠ قدَصَتي الو « قتعي الو « بهي الف

 1٠١ للالام 508م 1"هرم م54 يَ. اههابشأو . رومألا
 : ىلا ااا ب 74865- نك 1 فل

 ذيبعلل بتاكملا ءارش - الالهك

 . [١٠050/1يإ . فالخ الب حي ديبعلل بتاكملا ءارش

 ' بتاكملا ةقفن - ”/ها/

 . [177/8ي] . فالخ الب هديس مزلتال بتاكملا ةقفن
 (مبهم)

 ةبتاكملا هتمأب ديسلا قحب - لاله

 . فالخ الب اهديسل ةبتاكملا عفانم نإ

 ١ .ةباتكل لبق اهؤطو ديسلل لحي . اهؤطو حابملا ةمألا نأ ىلع اوقفناو
 , ةباتكلا لدب ءادأب قتعلا دعب مرحيو

 الب ءاهقفلا ةماغ لوق ينف هيلع ّدَحال« « طرش ريغ نم ديسلا اهثطو نإف
 . يرهزلاو.« نسخلا نع الإ , ملعي فالخ

 .اهديسل لح هنأ ىلع اوممجأ دقف لدا نع ألا تزجع نإ

 لمالك مب ي9/8/5ب ١"هرم 6|

 ' بّتاكملا دبعلا عيب - مبعذ

 .. نقيتمل عامجإلاب

 عيبلا لطبي نأ ىلع هبتاكم ديسلا عنب زاوج مدع ىلع اوعمجأ اقو

 يف لدبلا موهن نم هيلع بجيام ًايدؤم , اهيف ًايضام بتاكملا ناك اذإ . ةبتاكملا

 1 , |5314 م] . اهتاقوأ

 (هك9)

 - ةو,مالء-



 ةبتاكملا ةمآلا دلو عيب - 7٠

 , نأ دعبو . اهديس بتاكُت نأ لبق ب ةّبتاكملا ةمآلا تدلوام عيب يف فالخ ال

 . 166761 لالح هنأو ؛ اهتباتك لدب نم ًائيش دؤت ملام تبتوك

 بتاكملا ريب دت -

 فكيف

 بتتاكملا تع -
 محفل

 بّتاكملا ىلع ةاكزلا ضرف -
 (11/ك)

 رطفلا ةاكزب بتاكملا فيلكت -

 )1849( ١

 .ءو سكم

 سوكملاو , مراغملا ضرف - 0

 .ندملا باوبأ دنعو  قرطلا ىلع مراغملل ةعوضوملا دصارملا نأ ىلع اوقفتا

 مّلُظ ءراجتلاو ةراملا نم ةبولجلا علسلا ىلع سوُكملا نم قاوسألا يف ذخؤي امو

 نيملسملا نم اهمسابو « ةاكزلا مكح ىلع ّدخأ ام اشاح , قسفو « مارحو « ميظع
 ةمذلا لهأو « برحلا لهأ نم ذخؤيام اشاحو , هب نورجتي ام لوح ىلإ لوح نم

 . "كلذ لك يف اوفلتخا مهنإف رشُع فصن وأ شع نم هب نورجتتي ام
 .[١؟ارمإ

 . ةراجتلا ضورغ ةاكز : ر

 (ه54-1744)

 نيرشع لثك نم ةمذلا لهآ نمو « امهرد امهرد نيعبرأ نم نيملسملا نم ذخ : هتالو ضعبل رمع بتك ''
 هركني ملف« ةباحصلا ةرضحب رمع لعف اذه . امهرد مهارد ةرشع لك نم هل ةمذال نمو ؛ امهرد امهرد

 . [”2/؟طإ . هيلع مهنم اعامجإو : ةجح كلذ ناك « دحآ مهنم هيلع

 هو. -



 ةمركملا ةكم

 ةكم جحلا ناكم -

(564) 

 ىلاعت هللا مرح ةكم - 7

 : [7861؟ك] . هناحبس هللا مرح ةكم نأب لوقلا ىلمب نوملسملا عمجأ

 ةكم لضف -

3 

 ةكم ىلإ لوخ دلا - 7

 .:[0/0١1ن]. هيلع قفتم اذهو . اهيلإ لوخدلل قيرط ةكم جاجف لك

 ةكم لوخ دل مارحإلا - 6

 (ضايغ نع) 50/4ف] . "”قافتالاب زوجيال مارحإ ريغب ةكم لوخد
 ش . [(ضايع نع) 401///ش
 1 ةكم لوخد دنع لسغلا - 65

 كرت يف سيل لعل عج دي كم لون دنع لاسفل
 . [44752 (رذنملا نبا نع) ١/541ن (رذنملا نبا نع) 551/78ف]. مهدنع ةيذف

 1 مارحلا دجسملا يف ةالصلا لضف - 055

 سدقملا! تيب دجسم وأ « يبنلا دجسم وأ « مارخلا دجسملا يف ةالصلا

 . ءاملعلا نم عامجإب ءاَبُق دجسمب ةالصلا نم لضفأ

 « 6 يبنلا دجسم يف ةالص ةئم نم. لضفأ مارحلا دجسملا يف ة ةالصلا نإو

 . فلاخخم ةباحصلا نم امهل فرعي الو «ريبزلا نب هللا دبعو  رمع لوق وهو
 . |ةكذم ؟١ا4غك]

 الب براحملل الالح اهلوخد زوجي هنآ نيرخأو هباحصأو , يعفاشلا بهذف لي . لقن امك سيل '"'
 5 7/7شإ ٠ هريغو « فاول رهظ ول ملاظ نم فاخخي نم اذكو « فالخ

 -9لا.١-



 مرحلا يف ةالصلا رذن -

(40590) 

 مارحلا دجسملا ىلإ يشملا رذن -

 )4١50(
 مارحلا دجسملا ةعسوت -

 ىتح ًادبأ يكملا دجسملا يف َديزول هنأ يف ةمألا نم دحأ نيب فالح ال
 مع

 ديزام مسي مل لحلا نم هيف ديز ول هنأو .ًامارح ًادجسم ىمسي مرا عيمج معَ

 . مم ًامارح ًادجسم هيف

 مرحلا نم يبرخلا جارخخإ - ل4

 نإ هنأ, هنم مدقت ناك نامأ ريغب مرحلا يف دجوي يبرحلا يف ًاعيمج اولاق

 يف هليبس يلخي نأ هل يغبنيف « « مرح لا نم هجرخي مّلو . نيملسملا نم دحأ هذخأ

 .٠ [؛5/خ] ذخؤيف « هنم جرخي ىتح « مرحلا

 ةكم يف لاتقلا - "9/5

 نم الإ « لشقي ملو « ةونعلا مكح نم اهيف زجي مل ةكم نأ ىلع اوعمجأ
 الو« ةيرذ اهيف بسي ملو « هلتقب رمأ ؛ ؛ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا هانثتسا

 ءراقعو راد نم مهيديأب ناكام ىلع اوملسأ ذإ اوقب اهلهأ نأو « الام الو . ًالايع

 . عامجإب ةونعلا مكح اذه سيلو

 ىلع اوبلغ ول « ةاغبلا وأ « نيبراحما وأ « راَفَكلا نأ ىلع اوعمجأ دقف , هيلعو

 ةمأآلا ىلع ضرفف , قحلا راهظإ نم اهيف اوعنمف . هللا ذايعلاو « ةمركملا ةكم

 دعب نم مكح نأو « ءامدلا كفسو  اهيف حالسلا رهشو , مهلاتقو « مهوزغ
 . مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا مكح اهتحابإ يف كلذ يف كلي يبنلا

 ؟57/؟ط ٠١ ه42] . "ةبعكلا دنع ولو « نولتاقي مهنأ يف فالخ الو

 . [(يواحطلا نع) ه0/4ف 5101

 .[90/4ف]. تب تباث فالخلا نإف ءرظن عامجإلا ىوعد يف '''

-١ 97“ - 



 مرحلا يف صاصقلاو دحلا ةماقإ -

 ماقُي هنإف  ًاصاصق وأ , ًادح بجوت هيف ةيانجب مرخلا ةمرح كهتنا
 (يزوسجلا نبا نع) 78/4ف /8/4ي انقل ""عامجإلاب اهدح هيلع
 .[68١/هح

 ةكم يف لثقلا ةرافك طيلغت -

 (؟595)

 1 مرا يف ةاهحبذ حابي ام - ان ةفت

 : نسم سانلا لكأي ام ديلا ادعام لكما يف لألحلا حبذ يف فالخ ال
 .[محخم] اهوحنو « منغلاو ءرقبلاو « لبالاو« جاجدلا

 : : مرحلا يف ديصلا - 57

 ْ « ةلتق نإف . مرخُملاو , لألحلا ىلع مخل ديص ميرحت ىلع نوملسملا عمجأ
 2 أي : دواد لآقو مارسحإلا يف ديصلا هب ءىزجيام لثم ءزجيو ؛ ءازحل هيل

 ١ عمجأ هبلعو  ءازجلا بوجو يف دما هتك ؛ًايهاس ديصلا لق ذو

 : . مهنم دش نم الإ « ءاملعلا

 ' ىلع ءازجلاب اومكح:ةباحصلا نأ الإ « مثإ مرحلا ديص لكأ نأ ىلع اوقفتاو
 1 . هلجأ نم ديص امم لكأ'نم

 ا « مرحلا رئاسو « ينمو  ةمركملا ةكمب ديصلا لتق نأ ىلع ء ءاملعلا قفتا دقو

 ةمأ ىلع الإ ةكم ديص يف نكي مل ءازجلا نأ اوركذ دقو : ءازجلا بوجو يف ءاوس

 ضر نس ةكم دنيص ىف انلبق ناك نم ىللع نكي ملو « قي دمحم
 رومجإلا -ركمكإل دل كم5 كامل كا//اه أ ؟09:0155/4ط هفام ةكرم
 هال | ش الاخ وامل ب ممتكم - 1مكحب ةلممكيك - ١الكفك -
 . ماها ه4 بال ق4 فاترالع

 « رتل نع جرخي ىنح ء ىقسي الو «معطب الو « عيابي الو « ملكي الو ء سلاجيال امإو « مرحلا يف داقيال "'
 ةباحضلا نم مهل فلاخم الو ؛ حيرش يبأو ؛« سابع نباو ؛رمع نبباو ؛ رمع لوق وهو ؛ دخؤيف

| 

 -4لا.9١-



 ديصلا ءازج رادقم -

01 

 مرحلا يف محملا ديبص ءازج - ميج
 ةعامج دنع دحاو ءازج الإ هيلع سيلف « « مرحلا يف ة مرحم ديصلا لتق اذإ

 . [5680١ك] . ءاملعلا

 مرحلا يف ماوهلا لتق -
 (1؟)

 ةكمب ديصلا ءازجو , جحلا يف ةبجاولا ةقدصلا ءادأ - 4

 . هأزجأ ةكمب هادأ نإ ؛ ماعطلا وأ . جحلا يف ةبجاو ةقذص لك نأ ىلع اوقفتا

 . [؛هرم] . "”ةكمب الإ ءىزجيال ديصلا ءازج نأ ىلع اوقفتاو

 ةكمب هرحن وأ ء يدهلا حبذ -

 (؛؟؟5)

 ةكم ىلإ ةندب ءادهإ رذن --

 (غ054)

 مرح ا تاين عطق - مابابو

 يتلا الإ  مرحلا رئاسو « ةكم راجشأ عطق ميرحت ىلع ملعلا لهأ عمجأ - ١

 نم كاوّسلا عطق زاجأ يعفاشلا نأ الإ . ةداعلا يف سانلا اهتبنتسي
 . رجشلا عورف

 رسكنا ام عطقب الو ء. شيشحلاو ءرجشلا نم سبايلا عطقب سأب الو -

 نم علقناو , ناصغألا نم رسكنا امب عافتنالاب الو ء لصفني ملو , اهنم

 . ملعي فالخ الب قرولا نم طقسام الو , يمدأ لعف ريغب رجشلا

 ,ةكم ريغ يف ديصلا ءازج يف ماعطإلا ء .ىزجي هنآ كلامو « ةفينح يبأ بهذم : ةيميت نبا لاق ''

 « يعفاشلا فالخب مدلا ةقارإ امهدنع بجاولا افإو ؛ مرحلا ريغ يف ءىزهت محللا ةقرفت امهنع كلذكو
 موقت ةقدصلا كلذكو « مرحلا يف هتقرفت اويجوأو ؛ مرحلا يف هحبذ اوبجوأ امنإف « امهقفاو نمو « دمحأو
 .[48]. كلذ ماقم

 -وؤىالهت دا



 1 نم ةكم وح نم سلال تيس ام ذغأ ةحاإ ىلع لع أ عج -

 . اهريغو « نيحايرو ؛ ٍلقبو 2« عرز

 | 550507 ةهكيةدامإ. عامجإلاب حابم رخذإلا ذأ نإو

 0 اهي 1١مم 111594 - !؟1 و4 - ا ةه/أ١ه

 ١ نع) 421159 85/4ف 470//ع ه5/6ش (رذملا نبا نع) 7
 ؟0/هن 518 111//؟ج (رينملا نباو « يبرعلا نباو ةمادق نيا

 .[(ةماذق نبا نع)
 .ةكم عابر عيب - مالا“

 . [984/4ي] . عامجإلاب زئاج ةكم عابر عيب

 ٠ ةكم رود ةراجإ - ”ا/ا/ا/

 . [1؟1/4ي] . عامجإلاب ٌرئاج ةكم رود ةراجإ

 : اهبارتو.. ةكم هايمب عافتنالا - 0/8

 عامجإب هب سأبال اهبارتبو « ةمركملا ةكم رابآ هايم برشب عافتنالا نإ
 1 . [١/١١ه] . عيمجلا

 مزمز ءامب ريهطتلا -
 وم

 ةكئالم

 ْ ةكئالملا دوجو +

 . [4/١رم] , قَح :ةكئالملا نأ ىلع اوقفتا
 :ةكئالملا نايإ - ل٠

 . [7١؛رم] . نونمؤم مهلك ةكئالملا نأ ىلع اوقفتا

 ةكئالملا ىلإ مالسلا هيلع دمحم ةثعب -
 (مهدم)

 هاا -



 ةكئالملا نم ليئاكيمو . ليربج - 038٠

 « نابرقم « لجو زع هلل نالوسر ناكلم ليئاكيمو « ليربج نأ ىلع اوقفتا
 . [7١ة4رم] . ىلاعت هللا دنع ناميظع

 ربقلا يف نيكلملا لاؤس - :

 م15

 روصلاب فّلكُما ليفارسإ -

(5:) 

 ':ةنعالم

 ناعل ل

 يهالم

 ءادحلا مكح - نكمل

 . [(ربلا دبع نبا نع) ١٠/445ف] . "'ءادحلا ةحابإ ىلع قافتالا

 70 هانغلا مكح - 7/8

 هيلع نيعباتلاو « ةباحصلا عامجإب حابم ةلآ ريغ نم ءانغلا درجم, نإ 0
 . [(رهاط نباو « يلازغلا نع) 7/4١٠ن]

 ءانغلا ىلع ةرجألا - '

 (؟ةم))

 درتلا مكح - 4

 . [١٠199/9ي] . "درتلا ميرحت ىلع عامجإلا

 . [١٠/448ف] . هيف فالخلا لقنب رعشيام ةلباتحلا ضعب مالك يف :
 56/4نإ ءاهقفلا ةعامجو , ةباحصلا ةماع دنع هوركم ؛ درتلا صوصف يهو ؛ باعكلاب بعللا "

 ١ 1[ . ٠ ؛ةحشل

 - وة ,الالد-



 جنرطشلاب بعللا - 6

 . ًاعامجإ زوظحم « نيبعاللا نم ضوعب ناك اذإ جنرطنشلاب بعللا نإ
 إحه/ه١؟|. :

 ا ىقيسوملا مكح - 5

 .٠ [(ضعبلا نع) "04/؟ف] . "ةيفيسوملا تالآلا ميرحت ىلع عامجإلا

 0 كلم

 ةيكلم : ر

 ةيكلم

 كلملا قح مارتحا - 410

 ' ءىرمأ لام ذخأ ٍمرح لجو َّرغ هللا نأ ىلع ةماعلاو . ةصاخلا عيمج عمجأ

 | نأنب سفنلا بّيَط ريغ هلام هنم ذوخألا ناك اذإ . قخ ريغب « دهاعم وأ ؛ ملسم

 : . لخأ ام هنم ْذَخْؤي

 : . ملا ظو. مثآ انفصو يتلا ليبسلا ىلع هذخآ نأ ىلع ًاعيمج اوعمجأ دقو

 17/49 177/5ب ١ خام 51667774-78474 هةر ١/45١خ]

 : .[؟1ا//هن

 (مع١5 كلام -؟هد)

 ْ صاخلا كلملاب ةلو دلا فرصت - "84
 : وأ « ءايحأب كلم دقام عاطقإ هل زوجيال مامإلا نأ يف ءاملغلا نيب فالخال

 .[؟451] ”كلملا هب حصي.امم هريغ

 كلملا نع عافدلا -

 ملاكم - ما

 .|504/؟فإ . هسكع مهضعب ىكح ''

 -ما.١ا-



 يدعتلا نم كلملا ةيامح -

 يلوضف .بصغ «نامض:ر
 ريغلا لام ىلع ءادتعالا ةبوقع -

 ةقرسلا دح :َر

 كلملا ببس ةحابإلا - 4

 . ًاعامجإ هل حابملل ةزئاج رمشلل رجشلاو , نيلل ةاشلا ةحابإ نإ
 وه اذهو . ماعطلا ميدقتك . نئارقلا يفكت لب , ظفل ىلإ رقتفتال يهو

 . ١572| 37ا//4ح] . نيملسملا فرع

 كّلمتل ًابيس ةدوملا نوكت ئتم -
 هنأ ملع اذإ « هنذإ ريغب هريغ كلم لخدي يذلا ناسنإلا نأ ىلع اوعمجأ

 زواجتيال نأ ىلع ريغلا هكلمي امب عافتنالا هل زوجي « امهنيب ةدومل كلذب ىضري
 نبا نع) ١5/١" ش] . "امههابسثأو « ريئاندلاو ٠ مهاردلا ىلإ ههابشأو « ماعطلا .
 : . [(ربلا دبع:
 كلملل ببس زارحإلا - 0

 نذأ ءاوس « هكلمي هنإف « ناويح وأ ءريط نم ناسنإلا هذخأام نأ ىلع اوقفتا
 . نذأي مل مأ « مامإلا

 هلوهف . هعطق دعب الكلا زرحأ وأ , ةكولم ريغ ضرأ نم بطتجا نمو
 ا/ه/4ح ١4١٠م (لاطب نباو . يواحطلا نع) 76014/5فإ] . عامجإلاب

 |": ”/هنذ

 كلملل ببس تاوملا ءايحإ -
(66) 

 مهاردلا يف نوبكي اذه لعلو ءرظن كلذب هبحاص بلق بيطب عطقي نم قح يف عامجإلا توبث يف ”
 فرصتلا زوجيال ككشت اذإ هنأ ىلع اوقفتا مهنإف ء اهب هاضر يف كشي دق وأ ؛ كشي يتلا ةريثكلا

 . |١/508ش| . هب هاضر يف ككشت اميف اقلطم

 دوا



 كلملل ببس ثرإلا -

 ؛ ثيراوم « ةكرت 37

 ْش 511

 كلملل ببس ديصلا -

 ش (554)

 كلملل ببس ةمينغلا -

 ْ مس

 كلملل ببس دبعلا بسك -

(156.0) ْ 

 كلملل ببس ةطقللا -

 (مهكك)

 .. كلملل ًاببس تسيل ةيراعلا -

 ش (؟ىم5)

 كلملل ببس ةبهلا -

 (عودس - 7

 : كلملل ببس ةيصولا -

 ْ ةيصو :ر

 كلملل اًببس تسيل ةوشرلا -

 ”('رركم' 1564)

 كلملل ًاببس سيل نهرلا -
1 ّْ 

 -١.ملوء ا



 كلملا طقسي ال ناسنإلا ريغ قتع -

 (؟مه9)

 هايملا كلمت -

 موش

 ريرخلا كلمت -

 لكك

 كلمتلل ميتيلا ةيلهأ - .

 (عهال#)

 ضرألل ملسملا ريغ ةيكلم -
 (1هكك)

 كلمتلل قيقرلا ةيلهأ -

 مبهم -دككم)

 كلمتلل لهأ ريغ ناويحلا -
(114) 

 روزلا ةداهشب ةيكلملا توبث -
 ةيفيضخف

 ءيشلا ةلغ كلم -

 . فالخ الب هنم دلوتام بحاصل وهف . ءيش نم دلوتام لك نإ

 « هريوو ٠ هرعشو « هنبلو . هفوصو . ناوينملا نم ءرملا هكلجام دلو نإف  هيلعو
 . مالسإلا لهأ نم دحأ نيب فالخ الب هلوه

 نم هل وهف . هنم دلوتام لكف ٠ ًاَبح وأ . ارجش كلم نم نأ ىلع اوقفتا دقو

 ٠ قرو وأ « ةرمث وأ ١ نبت وأ ء بح

 ًاعامجإ ضيبلا برل خارفلاف . تخرفأف « ًاضيب هريغ ةجاجد نضحأ نمو
 . [15/4ح 1884 2554م هةرمإ

 -ولم.١-



 كلمإب فصلا ة ةيرح - ال
 ' ءاش نإ صنلاب ذفان هكلمام لك يف ناسنإلا فرصت نأ ىلع اوقفتا

 1 هيف فَّرِصَتي هلام هنأل ءهنع توروم وهف « تام نإو«' :هكسمأ ءاش نإو « هعاب

 0 . [17971مإ١1رم] . بحأ امفيك

 ْ ضبقلا لبق فرصتلا هب حابي ام -8

 ْ هلزاج ؛ هيف هكلم َنّيعَتو . ةمينغوأ « ةّيصووأ « ثرإب كلم ام نإ

 « يعفاشلاو « ةفينح.يبأ بهذم اذهو . هضبق لبق ةريغو « عيبلاب هيف فرصتلا

 تل ملعي فالخ الب ؛ دمحأو

 ْ ةّرجنملا تاعربتلا ذافن - لو

 : « ةقدصلاو . ةضوبقملا ةبهلاو « ةاباحملاو قتعلاك «٠ ةَجْملا تاعّربشلا نإ

 ” , نصاخلا قحلاو ؛ لاملل ةبجوملا ةيانحلا نع وفعلاو ٠ نيدلا نم ءاربإلاو ٠ فقولاو
 ؟/كي]: ملعي فالح الب لاملا سأر نسم يه ةحصلا يف تناك اذإ

 . |مهكحكشل

 ضصاخلا قحلا نع وفعلا -

 ممم

 كلملا لامعتسا ةيرح - 7/95

 : راخللا رض نإو ؛ ءاشام هكلم يف لعفي نأ دخأ لكل نأ ىلع عامجإلا

 اهوحنو « باشخألاو ءراجحألاو . هباب ىلع لامحألا عضي نأ هلو

 ْ . |261/1/4ح] . ررضلا مدع عم هيف ريكنلا مدعو . عامجإلاب

 كلملا حالصإ - 910

 : . ًاعامجإ هيلع ربجيال « هناينب وأ « هرجش ناسنإلا حالصإ

 ! وأ «رسعأ وأ « باغ نإ ء برختملا لفسلا بر نإف . تاقبظلا ةيكلم يف امأ

 : [30/ - 95/4 2785/5 ] . اعامجإ هحالصإ ولعلا بحاصل نإف « درت

 -9م١.١-



 فرصتلا ةيرحا دو دح - 4

 ءاوس « مارح لطابلاب لاملا يف ناسنإلا فرصت نأ ىلع ةمألا تعمجأ

 . كلذ ريغ مأ «رمخلا برش مأ « قيرطلا يف ًايمر مأ « ةبه مأ «ًاعيب مأ «ًالك الكأ ناكأ

 « سفنلا ههركت لاح ىلإ هتحئارو « همعط ريغت نم راص « ًاماعط قارأ نمو

 ناك نإو « هتقارإب ماعط دسفم الو , لام عيضم ىمسيال هنإف . همعطت نأ فاعتو

 !١ ١رم 187/4ع] . ملعلا لهأ هيلعو ؛ همعطي معاط ىلع مارح ريغ . هلكأ ًالالح
 . [185/98ه 1937م

 ةيكلملا يف نواعتلا - 4

 ؛ هل ةلحار ال نم ىلع هب ٌدْعَيلَف « داز وأ « ةلحار نم لّضَف هعم ناك نم

 . [758م] . ةباحصلا عامجإ هيلعو « داز الو

 دلولا لامب نيدلاولا قح -
(09) 

 هتجوز لامب جوزلا قح -

 (لمكح)

 هتوم لبق ثروملا لامب ثراولا قح -
 ةضاقلا]

 ةماعلا لاومألا يف ةفيلخلا قح -

 ( م0

 ءاينغألا لاومأب ءارقفلا قوقح -

 يف ءاينغألا ىلع ضرف ىلاعت هللا نإو « ةاكزلا ىوس قح لاملا يف

 « ءاينغألا علمبف اوُدهجو ؛ ,اورع وأ 3 اوعاج نإف مهءارقف يفكيام ردقب مهلاومأ

 عامجإوهو . هيلع مهيذعيو ؛ ةمايقلا موي مهبساحي نأ هناحبسم هللا ىلع قحو

 . 0 ةباحصلا نم هب ' عوطقم

 ةقدص « ةاكز : :ر

 ككاو



 : ركتحمْلا ةيكلم نم دحلا -

(50) 0 

 قيدصلاو . بيرقلا لام ة ةموح - كيما

 « ةمحلاو  معلاو تخالاو خألا ءايشأل ذخألا نأ ىلع نوعمجم سانلا
 : نأو ١ مارتخ اهيفام لقنو مهتويب نم « قيدصلاو « مألاو“« تالاو« ةلاخلاو « لاخلاو

 ا . [7778م] . لالح لكألا

 (مبومز

 ةيكلملاب ةدّرلا رثأ -
(15316) 

 ,ةعفشلاب ةيكلملا عزن.-
 ةعفش :ر

 . قافترالاب ةيكلملا دييقت -

 | قافترا :َر

 قافنألا مدعل ناويحلا عيب -

1 

 قافنإلا مدعل قيقرلا عيب -

(1555) 

 ريغلا كلم ريجأت -

4 

 ريغلا قيقر عيب -
 5ك

 ' ريغلا لامب قدصتلا -

 ةفاقلا

 سها .م6-



 ريغلا قيقر قتع 3

 (مك؟)

 ريغلا كلم يف دجسملا ءانب -

 مكمل

 ريغلا كلمب ةيصولا -

 (4؟هه)

 ريغلا لام ةبه -

 (4؟890)

 سانلا لاومألا ىلع يدتعملا ةداهش -

 (ه)

 ريغلا لام ذخأل رارطضالا 7

 همزلي مل « هنع ينغتسي ماعط هريغ عم ناكو , لام رطضملا عم نكي مل اذإ

 « ةّمّذلا يف هلثم نمشب هيرتشي ىتح « لذبلا نم عانتمالا هلو « ضوع الب هل هلذب .
 رطضملل زوجي : لاق . يرهاظلا دواد باحصأ ضعب الإ , ةفاك ءاملعلا لوق وهو

 ه١ /4ع]. كلذ يف هيلع نامض الو , ةرورضلا هب لوزتام ردق هنم :لكأي نأ

 . [(يردبعلا نع)
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 ريغلا قح نع وفعلا - 8

 . [1؟79م] . فالخ الب زوجيال هريغ قح نع ءرملا وفع

 ةدبانم

 ةذبانملا مكح -

)040( 
 هو مهم



 كلا نع يهّنلا :َر

 ىسنم

 جح نر
 مرخا نم ىنم -

 (مامالا)

 رهم

 يملا مك

 . حاكنلا يف عورشم قادّصلا نأ ىلع نوملسملا عمج
 ول ل طول همس طوش ال طاق

 ' . هكرت ىلع ؤطاوتلا
 . //يإ .ًاصامجإ حاكنلا حص ءرمهب اهجزف«رهمالب يجوز : تلاقولو

 ١9 ١[. ىلا مم هالك 18 /5بالالك

 (؛5١8)

 ' رهملا اهل بجي نم - 6
 ش ' «دساف حاكن يف ةءوطوملاو . ًاحيحص ًاحاكن ةحوكنملل بجي رهملا نإ

 اا . |2177 /5ب 7١ //ي] . فالخ هيف ملعيال اذهو « ةهبشب ةءوطوملاو

 -كم.١-



 ًارهم نوكيالام- م0

 هب لحي الو « ًاقادص نوكيال « هل ةميق الو « لوَمَتيال يذلا ءيشلا نإ - ١
 ””عامجإلا هيلعو ؛ حاكنلا

 ءرمخلاك . مَرَحُم رهم ىلع حاكنلا دقعنا اذإ هنأ ىلع اوعمجأ - ؟

 . لثملا رهم هيفو « حيحص حاكنلاف «ريزنخلاو

 وأ « لخ وه اذإف «رمخلا نم رادقم ىلع كتجوزت : جوزلا لاق نإو
 ذإ « ًاعامجإ « كلذ تكلم ةأرملا نإف « دبع وه اذإف هَّرُخلا اذه ىلع

 نع) 117 /5ن (ضايع نع) ١7 /4ف] . ةرابعلا نم ىوقأ ةراشإلا

 .[١٠ا/ /؟ح 16١ /ا/ي هال /١7ب 7غ: ههك (ضايع

 ًارهم ةأرملا عضب لعج -

(3506:) 

 رهملا دح - 7

 يواسي ام وأ . ةضفلا نم قاوأ ثالث ناك نإ قادّملا ٍنأ ىلع اوقفتا

 يورو « زئاج قادص وهف « ةمذلا يف ًالاحو ؛ ًالجعم ناكو ؛ ًادعاصف « قاوأ ثالث

 . ًامهرد نيعبرأ نم لقأ ىلع دحأ جوزتيال هنأ يعخنلاو « يبعشلا نع

 . عامجإلاب هل دحال قادصلا رثكأ نإو

 ءرثك وأ « لق « هّكّلمت زوجي ام « رهملا نم ناجوزلا هب ىضارتام نإو ءاذه
 ١78 //ي ؟؟411 187:ما/٠ - ؟ةرم] . ةفاك ءاملعلا بهذم يف حيحص

 ٠٠١ /#ح (ضايع نع) 1697/4165 /5ش 18 /7ب (ربلا دبع نبا نع)

 1١07| كن

 رهملا ةيمولعم - 4

 . فصولاب هردقو « هسنج طبضنملا ضوعلا ىلع حاكنلا داقعنا ىلع اوقفتا

)0 
 .ريعش نم ةبح ناك ولو ء« ءيش لكب زوجي : لاق نيح عامجإلا مزح نبا قرخن دقف « كلذ تبث نإ

 109 /كن خا /ؤنإ]

 -دلامم.١-



 ١ 56 فوصوم دبع ىلع حاسكنل عيمجلا زاجأ دنقف « هيلعو
 1 .[؟1الل
 0 دساف رهم ىلع حاكتلا - 4

 تبانث , انهريغ وأ . ةلاهجل « دسافلا رهملا ىلع حاكنلا نأ ىلع اوعمجأ
 ! 0[ //ي ؟14001ك] . لثملا رهم هيف نوكيو « قادص داسفل خسفيال

 دقعلا دعب رهملا ةيمست - نذل

 وجم كح دقعلآ سلجم دعب رهملا ضرف ةحص ىلع عامجإلا

 ! رهملا ليجأت ١-

 . ٠١6[ /6ح] . ًاعامجإ رهملا ليجأت حضي

 ' رهملا نامض - 5

 هضبقت ئتح , هنم صقن الو :زهملل نماض جوزلا نأ ىلع عامجإلا
 0 !. ١٠١5| /؟ح] . ةجوزلا

 ٍبيعلاب رهملا در - 58

 ١1 /؟نح] ًاعامجإ هدر اهلق «ًاشحاف ابيع رهملاب ةجوزلا تدجو اذإ
 1 ١145[. /7ي

 رهملل ةأرملا كلمت - 5

 اهقفلاو « ملعلا لهأ ةماع لوق وهو « حاكنلا دقعب قادصلا كلمت ةأرملا' نإ
 . كلذ ىلع لديام دمحأ نع يورو  هفصن الإ كلمتال اهنأ هنع يكح ًاكلام الإ

 51 04 ًاعامجإ ةأرسللف « ضبقلا لبق رهملا نم عرفت امو
 ا ال اا رمح

 هضعب وأ ؛ رهملا نع ةأرملا لزانت - 6

 هتبهو وأ « هضعب نع وأ « اهجوز ىلع اهل يذلا اهقادص نع ةأرملا تفع اذإ
 .: ملعي فالخ الب ؛ ء حصو , كلذ زاج ءاهلام يف رمألا ةزئاج يهو , هضبق دعب هل

 ها ءمل-



 هنأ « كلذب قادصلا اهل بستكاو « هتنبا ةمأ حكنأ اذإ هنأ يف اوفلتخي ملو

 . |1509 180 //ي] . هتنبا اهتديس نذإ نود هنع وفعي نأ هل سيل .

 هسفنل رهملا ضعب يلولا طارتشا - 7

 . "ءاهقفلا ةماع لوق يف رهملا نم طقسي رهملا نم هسفنل يلولا طرشام نإ
 . [(يسدقملا رصن نع) ١76 /”ن]

 لوخ دلا لبق رهملا ميلست - 8١

 « لوخدلا لبق اهرهم ةأرملا ىلإ جوزلا ملسي نأ حاكنلا ةحص يف طرتشي ال
 . ١174| /5نإ . فالخ هيف فرعي ال اذهو

 رهملا ميلست نع زجعلا - 4

 . ملعي فالخ الب تباث حاكنلاق « قادصلا ميلست نع جوزلا زجعاذإ

 اهيطعي ىتح . اهيلع لوخدلا نم جوزلا عنمت نأ ةأرملل نأ ىلع اوعمجأ دقو
 . [(رذنملا نبا نع) 191١1١6١ //ي الكام . رهملا

 ةولخلاب رهملا نم بجي ام - 81

 ءاهرهم هيلع رقتسا دقف , حيحصلا دقعلا دعب هتأرماب الخ اذإ لجرلا نإ

 , [18 -11 /5ب 7078 //ي] . "ةباحصلا عامجإ هيلعو . أطي مل نإو

 لوخ دلاب رهملا نم بجيام - 8

 ًاحاكن وأ  ًادساف ًاحاكن اهحكن دق ةأرما أطي لجرلا نأ ىلع عامجإلا
 هيلع نكي مل ًارارم كلذ دعب اهأطو ولو . ةرم ءطوب رهملا هيلع بجي هنأ  ًاحيحص'
 . 1١07| /8ح 77 /5با 76ه /1ش ١7507ك] . كلذ ريغ

 عيمج قحتست ةأرملا نأب ةيوداهلاو « كلامو « ديبع وباو ٠ يروثلاو « زيزعلا دبع رمع لاق دقف . مهو اذه '''
 امآ . اهريغل اروكذم ءيشلا كلذ ناك ولو , دعوب ةدعوآ  ءاطع وآ « قادص نم دقعلا لبق ركذيام
 وبآ لاقو . اهسفت ةآرملا مآ  هريغ مآ ء ايلو ناكآ ءاوس ء هل لعج نك وهف « حاكنلا دقع دعب ركذام
 تناك اهريغل رهملا يمس اذإ : يعفاشلا لاقو . ريغلا هقحتسا اهريغل رهملا نآ دقعلا لبق ركذ نإ : فسوي
 - ١74[ /5ن . لثملا رهم ةآرملا قحتستو  ةدساف ةيمستلا

 ٠١6[. /؟حإ . اقافتا رهملا ليمكت بجوتال ةولخلا "

 -اامقهد



 رهملا نم لوخددلا لبق ةَفلَطُملل بجيام - 0
 سفن يف ًاحيحض ًاقادص اهل ىّمس دقو « هتأرما ْقَّلَط نم نأ ىلع اوقفتا

 ٠ ناكو . اهأطي مس نإو ؛ اهب لخد الو , طق اهئطو نكي ملو ؛ هدعبال حاكنلا دقع

 1 . قادصلا كلذ فصن اهل نأ « لقعلاو مسجلا حيحص وهو اهل هقالط

 | مث , هيلع داز مث. ًائيش ىّمس مث , دقعلا نيح أرهم جوزلا مسي د مل نإو 1

 . ًاقافتا ةدايزلا يف ةأرملل ءيش الف « لوخدلا لبق قلط

  رهملا فضن قاقحتسا يق ركبلاو « بيثلا نأ ىلع نوئلسملا عمج بأ دقو

 1 . ةإوُس لولا لبق قالطلاب

 اهلفا ءاهب لخدي نأ لسبق تامو « ضيرم وهو : هدجوز قلط نو
 01 4# /75با/ل١رب] . ءاملعلا عامجإب قادصصلا فصن

 1 0 ١؟4/"ح

 ةَّضْوُفْملا رهم - 87

 ا الب دمخأو « يعفاشلا لوقوهو ءرهملا ضرفب ةبلاطملا ةضّوفملل نإ

 ْ , 2 .ملعي فلاخم
 قادصلا نم دبالف «مطو ةضوفملا حاكن يف عقو نإ هنأ ىلع اوقفتا دقو

 1 يسوع "رم ا ديلا اهلثم رهم وه

 لوخ دلا لبق َةَقلَطملا ةضوفملل بجيام - 57

 ملعي فالصخ الب ءيش هيلع سيلف « ءاددبا ةَضوَفْلا هتجوز قلط نم
 : .[15/5ب]

 ةنعالملا رهم - 4

 قادصلا عيمج قحتست اهب لوُحْدّلا ةنعالملا نأ ىلع عا امجإلا دقعنا

 . فش 0 م /5سش اال“ /كإ

 ' رهملا نم لقألا ءداسفلاب لهجلا عم.ءطولاب مزل « ادساف حاكتلا دقع اذ

 . لشملا رهم اهل لب : رفزو ٠ ؛ يالا لاو عامجإلا هيلعو . لثملا رهمو «'ىمسملا

 /ممثحإ 135١|

 -ؤىو.ةول



 اهحاكن تادسفأ نم رهم -

 عجري الو . اهرهم طقسيال '"لوخدلا دعب اهسفن يكن ةجوزلا تدسفأ اذإ
 . اهيلإ هادأ ناك نإ ء ءيشب جوزلا اهيلع

 اذه . اهاطعأ امب اهيلع عجريو « اهقادص طقس . لوخدلا لبق هتدسفأ نإو

 . فالخ هيف ملعيال هلك |

 يف ةريغصلا ةريبكلا تعضرأف « ةريبكلاب لحخدو « ةريغصو « ةريبك جوزت ولو
 ءاهب لخد نكي مل نإ ةريبكلل رهم الو , ةريغصلا رهم فصن هيلعف , ''نيّلوحلا
 هيف ملعي الو ء دمحأو ١ يأرلا باحصأو ءروث يبأو ٠ يعفاشلاو « كلام لوق اذهو

 ١[. ه5 169 /4يإ. فالخ

 رهملاو « ةيجوزلا ءاعدا - 88517

 قاقحتسا كلذ ىلإ تفاضأو , لجرلا اهركنأو « ةيجوزلا ةأرملا تعدا اذإ

 . [158 /؟ح] . ًاعامجإ عمست ىوعدلا نإف ؛ رهملا

 1 رهملا نم رثكأب علخلا -

 (95؟)

 لوخد الب عّلخَ دعب ةقلطملا رهم. -

 اهب لخدي ملو . اهتدع يف اهجورَت مث اهب لخدي ملو , هتأرما علاخ نم
 . فالخ ريغب يناثلا قادصلا فصنو ؛ لوألا قادصلا فصن هيلعف « اهقلط مث

| 65]. 

 لثملا رهم نع ةلقاعلا ةيلوؤسم -5814 |

 . [١6١ام] . لثملا رهم لمحت ال ةلقاعلا نأ ىلع اوعمجأ 002

 . اهنم تعضتراو « ةريبكلا ةجوزلا ىلع تمترا ةريغصلا ةجوزلا نآ ول امك ''
 ءءاسنلا تاهمآ نم تراص ةريبكلا نآل . دب الا ىلع اعيمج اتمرحو , نيجوزلا حاكن خسفنا دقو '''

 هيلع ةمرحم اتنب ةريغصلا تراص جوزلا نيشب عاضرلا ناك نإو . اهمآب لسخد دق ةبيبر ةريغصلاو
 . [165 /8يز . اهمآي لخد يتلا هتبيبرو « هتنب اهنوكل : نيهجول

 -9.ةوا-



 حاكنلا خسفب رهملا نم بجي ام - 88

 «'ديقعلا :يف ةحصلا تابجوُم رفوت مدعل حاكتلا سف نأ يف فالخال

 :ا"؟ /؟بإ ًالصأ رايتخا خسفلا يف ةجوزلل نكي مل اذإ رهملا ريطشت بجوتال

 /  نيجوزلا دحأ تومب رهملا نم بجي ام.- سنفإ

 رهم ىلع دقعلا ناكو « ةجوزلا تتام وأ « جوزلا تام نإ هنأ ىلع اوقفتا

 ش مل مأ «جوزلا اهئطوأ ءاوس ءربهلا كلذ عيمج (اهتثرو وأ) ةجوزللف « حيجص
 . [79 /5ب ١رم] . اهأطي

 اهل ةعتمال اهجوز اهنع ىُفوحلا -

 مهم

 تاوم

 تاوّلا ءايحإ :ر

 ثيراوم

 ةكرت :ر

 ثرألا قحح ةعيبط-- تشن

 انللو « ةكرتال ثيح ثروملل ةفيلخ سيل ثراولا نأ ىلع عامجإلا

 . نيدلا همزليال

 ا ؟ مثحإ ًاعامجإ ةفيلخ وهف  ةيصو الو « نيد نكي مل نإف

 ثراول ةيصولا -

 ْ (؛8ه1)

 ثرإلا بابسأ - 789

 . ءالوو , حاكنو . بسن : غامجإلاب ثرإلا.بابسأ

 0 ه/هحإا حطقتا دق هنأ ىلع اوقفتاف « ةرججهلا ببسب ثراوتلا امأو

 مر؟١١[.

 ها .8ةال



 عاضرلا ببسب ثراوت ال- '
 م5

 نيدلاب ثراوتلا ناك ىتم -

 بسلا مدع دنع الإ نوكيال نيدلاب ثاريملا نأ ىلع اوعمجأ

 .[؟؟اهحإ

 مالسإلا لبق أشن ببسي ثرإلا - م

 اذإ « مراحملا تاوذ حكني نمت« مهارتجم ىرج نمو , سوجملا نإ

 نيب ملعي فالخ الب مراحملا تاوذ حاكنب نوثريال . انيلإ اومكاحتو « اوملسأ
 . نيملسملا ءاملع :

 هيلع اورقأو ؛ هتحص اودقتعا حاكن لكف٠ ةحكنألا نم هريغ امأف

 . نيملسلا حاكن يف ةربتعملا هطورشب دجوأ ءاوس هي اوئراوت مهمالسإ دعب
 . دجوي مل مأ

 . هب نوثراوتيال مهمالسإ دعب هيلع نوُرقيال حاكن.لكو

 يل

 . ءاوس اذه يف مهريغو « سوجلا نإو

 ملءامهدحأ تامو ءاملسأ مث« , اهحكن مث « ثالث هتأرمإ رفاكلا قلط ولف

 . عيمجلا لوق هلك اذهو . امهدحأ تام نإ كلذكو « هب اثراوتي ملو « هيلع ارق

 .[؟؛ى /كي]

 ثرإلا يف رثؤت ال قورف - 5887

 نأو « قرف الو « ثاريملا يف ذ ةَرحلا نم دلولاك ةّمآلا نم دلولا نأ ىلع اوقفتا

 « لدَعلاك , قسافلاو « ريبكلاك ؛ ةعاس نبا ولو « ريغصلا نأو «ركبلا ريغك «ركبلا

 توم لبق نيع ةفرطب ولو . دعب هَمَأ نطب يف ناك نم هنأو . لقاعلاك . قمحألاو .
 . [7١هم 158 31١ ؟رمإ ثرو ًايح دلو نإ هنأ هثروم

 مث , يراصنالا هيخأو ,رجاهملا نيب ثراوتلا ناكف ءراصنآلاو « نيرجاهملا نيب ف هللا لوسر ىخخا دقل 0
 . ةفورعملا ثرإلا بابساب كلذ خسن

-١ 4# 



 ثروملا توم لبق ثراؤلا ةايح ققحت - 0م

 يف ةقح نإف « تيم هل تامف « قوهُرلا نم هحور تبرق ْنم نأ ىلع اوقفتا
 "0-0 . يناثلا تيملا ةثرو هئزي هنأو ء تبث تبث دق هثاريم

 « هتايح يف كاشلاب ًادحأ دحأ ثريال هنأ يف ءاهقفلا نيب فالخ الو

 ٍإ .[م كم٠ ؟رم] . هتومو

 ثروملاو « ثراولا نيب نيدلا ةدحو - 8

 . ًادحاو ثروملاو « ثراولا نيد ناك اذإ الإ نوكيال ثراوتلا نأ ىلع اوقفتا

 , ثري يبسوجملاو ٠ ينارصنلا ثري ينارصنلا نأ ىلع اوقفتا مهنإف « هيلعو

 ش . يدوهيلا ثري يدوهيلاو . يسوجما
 . ًاعامجإ نيَّْلِم لهأ نيب ثراوت الو

 و « امهنيب ثراوت الف « ًايدوهي رخآلاو « ًاينارصن امهدحأ ناك نإف « هيلعو

 ْ . ًاعامجإ ناكف , ةياحصلا يف فلاخم هل فرعي ملو ؛ يلع لوق

 : ثربال ملسمللا نأو , ملسملا ثرييال رفاكلا نأ ىلع نوملسملا عمجأ دقو
 . ثري ملنسملا نأ فلسلا ضعبو , هيوهار نب قاخسإ نع يورام الإ رفاكلا

 هلا ما/ش 17470341054 /75ي 74/0 9457/5ب ١١ فرم] . رفاكلا

 | ٠ [(يدهملا نع) ا/5/5نالثلال /هدح :17١5/1نف 71976 - ؟؟١91هك

 ملسملا هثروم توم دعب زفاكلا مالسإ -

 لوق وهو + ثري هنإف , ملسملا هثروم ثاريف ةمسق لبق ملسأف ًارفاك ناك نم
 ءركني ملف ءرشتنا دقو « يلع نب نسحلاو  دوعسم نباو , نامثعو « رمع

 ا ١ . "عامجإ ناكف

 « 744 /5يئ]. ثريال هنأ ىلع اوقفتا دقف « ةمسقلا دعب ملسأ نإ امأ

 ش ْ . [ةحرم 6

 - [*44 /5ي]. ثريال ملسملا هثروم دعب ملسأ نم نآب ءاهقفلا ةماع لاق ؟')
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 دترملا كثرإ - 8

 هيلعو . نيملسملا هتئرول دترملا ثاريم نوكيو , ملسملا ثريال دترملا نإ
 لبق هبسكام : ةفيئح وبأ لاقو . لاما تيبل هئاريم : يعفاشلا لاقو . عامجإلا

 . لاملا تيبل اهدعبو ؛ نيملسملا هتثرول ةدرلا

 تسيل ةدرلا نأل , ًاضعب مهضعب ثريال نيدترملا نأ ىلع نوعمجم مهو ش

 . [(يدهملا نع) /4 /5ن 154 /هح 7437 /كي لكك /6ط ه»* //شإ] . ةلمب

 1 ةالصلا كرات ثرإ -

)77015) 

 هثروم ثراولا لتق - 1

 الو ءهلتق نم لام نم تريال "طخ وأ « ًادمع لتاقلا نأ ىلع اوعمجأ

 لتاقلا ثيروتب ريبج نسب ديعسو « بيسملا نس ديعس لاقو . ائيش « هتيد نم

 . هيلع لوعيال « داش لوق وهو . ًاقلطم

 .١٠١5 ةمثكرم /اام] . ًاعامجإ هبجحي الو « ًاثراو طقسُيال لتاقلاو

 هوز” ب االال /كي 186 /كتر لالالالا - كالا - لالا - ساخرا

 . 750/0556 /هح

 دبعلاو رجلا نيب ثراوتلا - 58

 . م4 /هح] . ًاعامجإ كولمو ءرح نيب ثراوت ال

 ثرإلا نم ثراولا عنمي ام لاوز - "4

 هتثرو هنري هنإف ءهدّيس هقتعأف  ًادبع ناكو « قوهزلا نم هحور تبرق نم

 .رارحألا نم

 هثري ملسم هنإف «زييمتلاو مالكلا ىلع رداق وهو . ملسأف « ًارفاك ناك نإو
 . [95١2م] . اهلك ةمألا نم نانثا هيف فلتخيال اذهو . نيملسملا نم هلهأ

 . [598 /1ي] . ملعلا لهأ نم ريثك لوق يف ثريال اطخ .هثروم لتاق نإ '"

 -ااقمد



 ةثرولا مه نم - 29”

 دنجلاو ٠ بالاوا لفس نإو « نبالا نباو « نبالا : ةرشع لاجرلا نم ةئرولا
 ءامهدحأل وأ « بآلاو . مالل ناك ةهج يأ نم خألاو الع نإو « بألا وبأ

 ' .٠ ةَمعْتلا ىّلومو « جوزلاو « لفس نإو « معلا نباو « معلاو ٠ لفس نإو خألا ناو
 انو يالا ةعبس ءاسنلا نم ةئرولا نإو

 ّْ . ةالولاو « ةجوزلاو ء تخألاو ء تلع نإو ةدجلاو

 زوم لال 8م ١1١1رم 758 /؟5ب]. مهيلع قفتملا مه ةئرولا ءالؤهو

 | 30ه /كي

 بألا ثاريم -6

 ٠ ثري بألا نأ ىلع اوقفتا

 0 : لاوحأ ةثالث هلو

 لِقس نإ .نبا نباؤأ « تيملل نبا ةعم ناك اذإ كلذو : نضرفلاب ثري -أ
 ْ . هعم نمو « نبالل يقابلاو ء سدسلا الإ هل سيلف

 . دازام هلو + سدسلا نم ضئارفلا يوذ عم بألا ضرف صقني الو

 ' « نبا نسبا وأ . تلنيملل نبا هعم نكي مل اذإ درجملا بيصعتلاب ثري - ب

 ' ريغ ضرف وذ هعم ناك نإو « درفنإ اذإ لاملا ذخأيف « لفس نإو
 ْ لاملا يقإبو . هضرف ضرفلا يذلف « ةدج وأ « مأ,وأ « جوزك ؛ .دلولا

 ْ ١ ٠ بألل هلك

 ٠ ؛ نبا نبا تنيدأ» تيملل تنب هعم ناك اذإ بيصعتلاو ؛ ضرفلاب ثري - 58
 أمو . اهضرف نبالا تنب وأ « تنبلا ىطعتو « ًاضرف سدسلا بأللف
 ْ . بيضعتلاب بألا هذخأي

 4/0 ؟ ةمرم]. ملعلا له أ غامجإ هلك اذهو

 ل كاكا ل! - 51ه ؟؟ه1ا/ ال؟اسم 503 /5ب

 ش : ["44 /هج (ربلا دبع نبا نع) 15 /١1ف )ال1 هم 00
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 جوزلا عم بألا -

 (ممكحز)

 مأو « نيجوزلا دحأ عم بألا -

 (مممت)

 دجلا عم بألا -

 (موكم)

 ةدحجلا عم بألا -

 (موك)

 نبالا عم بألا -

 , (؟"مث0)

 تنبلا عم بألا -

(0814) 

 ةوخإلا عم بألا -

 (مو1

 ةوخألاو . مألا عم بألا -

 (ممحت)

 ثراولا دجلا وه نم - 5

 « بألا بأوه دحاو الإ ذادجألا نم ثريال هنأ ىلع عامجإلا حص دق
 . [ةمرم ١ل؟9م[ ةيبأ وبأو , هوبأو

 دجلا ثاريم - 810
 يف الإ « بألا ةلزنم لزني هئاريم يف دجلا نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ ش

 ثلث امهيف مألل نإف « ناوبأو « ةجوز (يناثلا) « ناوبأو « جوز (لوألا) نيعضوم
 . دج بألا ناكم ناك ول لاملا عيمج ثلثو « بألا عم يقابلا

 اوفلتخ وخاإلا عم يروت . هيف اوفلتخا دقف , ةوخاإلا عم دحلا ثيروت امأ

 -ويوالا



 ! "لاما عبس نع هبيصن صقنيال ثرو اذإ دجلا نأ ىلع اوقفتا دقو
 1/5 ندي ٠١ كرم (رذلملا نبا نع) 759 /5ين 7؟؟5ه؛ك ال” ءالاامإ

 . [(رذنملا نبا نع) ٠6 /0١ف

 (ممعئو - ؟5846)

 هقوف دج عم دجلا -

 و7

 ةدجلا عم دجلا -

 موك

 بألا عم .دجلا -

 1 (؟ة34)

 ْ ذلولا عم دجلا - 48

 0 ألا ىئطعيام ثاننإلاو «روكذلا نينبلا عم دج ا ىطعي هنأ ىلع اوعمجأ

 4١ /هج 517 /”5بالاام نفقا 3 هضرف نم نوصقنيال ءانبألا نأو

 ةوخإلا عم دحلا - 48

 . بألا وأ ءاقشأ ةوخإ كانه تاو« ثري دحلا نأ ىلع اوقفتا

 اوؤرو ٠ خألاب دجلا بجح ىلإ ةلزتعملا ضعبو . سرشأ نب ةمامث بهذو
 . مهليبس اوفلاخو « نيملسملا ةعامج نع اوّذشو . حصيال ًائيش رمع نع هيف

 : وأ "بال وأ . ءاقشأ ءاوناك ةهج يأ نم , ةوخألا نأ ىلع اوعمجأ دقو

 ! ا7ام 1١١55099 - ةمرم] . دج تيملل ناك اذإ نوئريال « ًاثانإو « ًاروكذ ' "مال

 الإ ء ملغلا' لهآ .ةماع لوق وهو « ماهسلا تداز اذإ هبيصن وآ « لاملا عيمج سدس نع ادبآ دجلا صقنيال 0
 دجلا لعجأ : يلع هيلإ بتكف ء دجو ةوخإ ةتس يف يلع ىلإ بتك :هنآ سابع نبا نع يور هنأ

 نب نارمع نع يكحو . مهنماث دجلا نأ دجو ةوخإ ةعبس يف هنع يورو:. اذه يباتك حماو مهعب باص

 - |9975 /8يئ] . لاما سدس فضن ىلإ ةمساقملا يبعشلاو : نيصحلا
 . |5714 /5ي] . دجلا عم بال وأ : ءاقشالا ةوخإلا ثيروت يف اوفلتخخا (''

 . دنجلا عم مهثيروت سنابع نبأ نمع ءاج دنقف . عامجإ دجلا عم مال ةوخإلا ثيروت مدع يف سبيل 2

 ةانفتلا

 1 الب دج عب مآل خأ ثريا رخا عضوم يف لاقو+ ةلاسلل ذه يف مزح نبا هام اذه : لوقآ

 : .[8١17م]. فالخ

 -م5.١-



 11 /ب اك 0176 ب م م ل نفي

 .[ك؟/كن

 ةيككيدلا]

 ةوخإلا ينب عم دخلا -

 الو . بأل وأ , ءاقشأ ةوخخإ ودب كانه ناك نإو « ثري دحلا نأ ىلع اوقفتا

 ١ ملكتي 174م 5١٠رم] . "دجلا عم نوئري خألا ينب نأ يف فالخ

 مألا ثاريم -

 نم نبآلا دلوو « نبالا مدع (امهدحا) : نيطرشب ثلثلا مألا ثرت - ١

 ءةوخإلا نم ادعاصف نينثالا مدع (يناشلا) . ثانإلاو « روكذلا

 الب ًاثانإ وأ , ًاروكذ وأ « ًاثانإو ًاروكذ « اوناك ت تاهجلا يأ نم تاوخألاو

 : ملعلا لهأ نيب ملعي فالخ

 نم نانثا وأ ء نبا دلو وأ ءدلو تييملل ناك اذإ سدسلا مألا ثرت -

 دهاجم نع يورام الإ . عامجإلا كلذ ىلعو ؛ ”تاوخألاو . ةوخإلا

 نبا لاقو . سدسلا ىلإ ثلثلا نم مألا بجحيال نبالا دلو نأ يف

 « ةوخأإلا نم سدسلا ىلإ ثلثلا نم مألا بجحيال هنإ : سابع

 لبق عامجإلا نإو . ذاعم نع كلذ يكحو « ةثالث الإ تاوخألاو

 . سابع نبا ةفلاخم

 يقبام ثلث ذحأت مألا نإف . مأو « بأو « نيجوزلا دحأ كانه ناك اذإو - “٠

 نبا الإ« ةباحصلا عامجإ هيلعو ؛ هضرف ءالؤه نم لك ذخأي نأ دعب

 719707543777 /5ي] . هلك لاملا ثلث مألا ىطعأ هنإف « سابع

 - ؟؟ةدخشل 1414 /هدح 78126 /؟با111 6 1114م 1١ 1رم

 ”افكدني

 + [1774م] . دجلا عم مهثيروت يلع نع ءاج دقف ؛ لصالا يف اعامجإ اذه سيل "')

 ءالؤه عم ثرتتو ؛ تاوخآ ثالثو « ةوحخإ ةثالث كلانه نكي مل اذإ ثلثلا مالا ثاريم نأ ىلع اوقفتا (*

 . |5565 114١م ١١٠رم] . نمدسلا

 س39 .948-



 ٠ ْ بألا عم مألا - ناد

 ياام نيثلثلا بأللو , ثلثلا مألل نأ , هاثرو اذإ نيوبألا نأ ىلع اوعمجأ
 ا :[؟14 /هح

 1 ةوحخألاو « بلا عم مألا - مه
 مالم نأ ىلع مهدعب نمو.« نيعباتلاو ؛ ةباحصلا نم ءاملعلا ةعامج

 فينا بألا عم ًاعيش ةوحخاإإلا ثريالو يقابلا باأللو . سدسلا

 تنبلا عف مألا -

 (ممكف)

 ةدحلا عم مألا -

 1 ”ةضدقلا]

 (ةيرمعلا ةلأسملا) بأو , نيجوزلا دحأ عم مأ -
 (مماز

 نيجوزلا دحأو دج عم مأ -

5840 , 

 ةوخإلاو « نيجوزلا دحأ عم مآلا -

 مو

 ٍ ةدجلا ثاريم -864

 .مأ .تناكأ ءاوس سدسلا ثرتاثاو أت ذ ثرتال ةدجلا نأ ىلع اوعمجأ
 . اهنأ س نبا نع ةذاش ةياور الإ « نيعباتلاو . ةباخصلا قافتا هيلعو « بأ مأ وأ
 اكن 0 نبا نع) 750/5 ي "68 ركب اللام ؟907ك] . ''مألا ةلزنمب
 : : [(ضعبلا نع ١ 1059م (ارصن نب دمحم نع)

 عامتجاو « لوعلا لئاسم يف الإ: ء سدسلا نم لقا الو :ثلثلا نم رثكأ ثرتال ةدجلا نأ ىلع اوقفتا
 ؛ يبلعو ؛ دوعسم نسباو ءرمعو ركب يبأ نع السرم الإ ةدجلل سدسلا باجيإ اندجو اهو. تادجلا

 .[الكةمل١ ارمإ ؟عامجإلا نياف . طقف ةسمخ « ديزو

 6و6 ١9-



 تادجلا ثاريم - 6

 ةجردب ْنُك اذإ هيف نكرتشي سدسلا وه « تادجلاو « نيتدجلا ضرف نإ
 الإ« ملعلا لأ عامجاو ؛ ةياحصلا قاف هلعو بأ أ أو« مأ مأ لثم ةدحاو

 23 ائيش بألا مأ مأ ثيروت مدع نم دواد نع يكحام

 طقستو « ثرت اهنإف « برقأ نيتدجلا ىدحإ تناك نإ هنأ ىلع اوقفتا دقو

 . ةدحاو ةهج نم اتناك نإ« ىدعبلا

 ءاهل ثاريملاف , مألا ةهج نم ىبرقلاو ٠ نيتهج نم ناتدجلا تناك نإ امأ

 نبا نع يور دقو « ملعلا لهأ رئاس لوق يف بألا ةهج نم يتلل ءيش الو

 نب دمحم نع) /5ن] . امهنيب ثاريملا نأ كيرشو « مدآ نب ىيحيو . دوعسم

 |1340 7537 1537 1 /5ي 747 /5با 1/79١م 1١ 1رم الاام (رصن

 مألا مأ نم ثرإلا -

 نيدلاولا عم ةدجلا -

 موكا - مول

 دجلا عم ةدجلا - 58ال/

 . ١6[ /١؟ف] . دجلاب طقستال بألا مأ نأ ىلع اوعمجأ

 معلا عم ةدجلا - 6

 . |1580 /١ي] . فالخ الب بأ مع وأ « ًاّمع ناك اذإ اهنبا عم ثرت ةدجلا

 ثرتال يتلا ةدحلا - 89

 ساسبع نبا نع يكح امو « ثرتال مألا بأ مأ نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ

 حيحصب سنيلو . ذاش وهف ؛ ا
 . [(ضعبلا نع) 9م فليك "لئاق مويلا هب مّلعي الو

 رم دنع ثلثلا نم وأ ء سدسلا نم رثكأ نهئروي نم دتع ؛ تادجلا وأ « نيتدجلل سيل هنأ ىلع اوقفتا '')
 .[١١"رم] . كلذ ىري

 . [1778م] . هريغو « نيريس نبا لوق مهبذكآ دقف . مهتارسج نم عدبب اذهام أ"

 -١.١آ!-



 نيجوزلا نيب ثراوتلا -

 : تنائراوتي امهنأو « هريغب نائثريال ضرف اوذ ةجورزلاو 2 جوزلا نأ ىلع اوقفتا

 امهو « ًادحاو امهنيدو « امهتحص لاح يف ىرج دق ؛ احيحص امهجاوز ناك رذإ

 نم جوزلا رفاظ الو علخ وأ «خسفوأ  يعجر ريش الط عقب ملام نارح

 . افكلا لبق تت تتامق هتجوز

 : ثرو « ةبجنوزلل رهملا ضرف لبقو ؛ لوخدلا لبقاسدحأ تاسم نإو
 ٠ . عامجإلاب هبحاص

 تثاريمال ةنعتملا حاكن نأ يف فلخلاو , فلسلا نم ءاملعلا فلتحخي ملو

 اف كح /ةدح ؟4510ك ١ا/ه /الء 17ه /5يل١٠١-١١1ةرم].هيف

 . [(يدهملا نع 5
 يعجرلا قالطلا يف ثراوتلا -

 هتوم ضرم يف وأ . جوزلا ةحص يف ًايعجر ًاقالط ةَقْلَطْلا نأ ىلع اوقفتا
 ملام م ؟رم| . ةدعلا يف تمادام ءاهئريو , اهجوز ثرت
 : .[1 /ااح 1/١ ي

 (مالكهز

 نئابلا قالطلا :يف ثراوتلا - 88557

 وأ« ةدسعلا يف تتام وأ « تام مث ءًانئاب اقلط ةحصلا يف هتأرمإ قلط نم
 . عامجإلاب اثراوتي ملع ءاهتدع ءاضقناب ةأرملا تنايف « ايعجر اقالط وأ 2 اهدعب

 ا ؟ه4475ك 8١:ل ة5. حالام ١٠١١رم ل١٠ م/م" - الا /كيإ

 ”اهنفل

 : توملا ضرم يف نئابلا قالطلا يف ثراوتلا - 85

 :مقالط . توملا ضرم يق وهو , هتجوز قّلط نم نأ ىلع مهلك اوعمجأ
 يلع ندع يورو . اهثري مل يه تتاسم نإو . هتثرو , اهتدع يف تامو « ادئاب
 يور امو.: ثرتال ةتوتبملا نأ ريبزلا نب هللا دبعؤ.. فونع نب نمحرلا دبعو
 رهف حص نإ ؛ريبزلا نبا نع يور امو . تبثي مل« نفحرلا دبعو ؛ يلع نع
 ا 00 "'عامجإلاب قوبسم

 ا 17 روهشم ريبزلا نبا نع هيف فالخلا نإف  ةباحصلا عامج| :هنإ.: ةيكلاملا لوقل ئنعمال

-1١125- 



 « ةيمذلا تملسأ مث « ًانئاب ًاقالط « ةّيمّذلا وأ « ةمآلا هتجوز ضيرملا قلط اذإو

 . ًاراف قالطلا دنع نكي مل هنأل « هارت مل امهتدع يف تام مث , ةمألا تقتعأ وأ

 تَقَتْعُف . ناتقلاط امتنأف « تنأ تملسأ وأ « تنأ تقمع اذإ : امهل لاق نإو

 1 .رارفلا قالط هنأل , هاتثرو « تامو « ةيمذلا تملسأو « هّمآلا

 مل ةيمذلا تملسأو « ةّمآلا تقتعف , ًادغ نانقلاط امتنأ : امهل لاق نإف

 . راف ريغ هنأل « هاثرت

 ملعي وهو « ًادغ قلاط تنأ : جوزلا لاقو « ًادغ ةَرح تنأ « ةّمألا ديس لاق نإو

 . هثرت مل ملعي مل نإو « هتّترو , ديسلا لوقب

 ملعي الو « دمحأو . يعفاشلاو « هباحصأو  ةفينح يبأ لوق هلك اذهو

 م5 لك حلا /5ب لكلب - 1/4 114 157ل]. فلاخم مهل

 . [(ةيكلاملا نع)
 جوزلا ثاريم - 5

 الو « ىثنأ وأ ءركذ دلو ةجوزلل نكي مل اذإ فصنلا جوزلل نأ ىلع اوقفتا

 جوزلا كلذ نم دلولا ناكأ ءاوس . لفس نإو ءركذ دلو نم ىثنأ وأ ء ركذ دلو دّلو

 . .هريغ نم مأ

 وأ ءركذ نبا نبا وأ « ىشنأ وأ ءركذ نبا ةجوزلل ناك نإ هنأ ىلع اوقفتاو ش

 نأ نم دهاجم نع يورام الإ . عبرلا الإ جوزلل سيلف « لفس نإو ركذ نبا تنب
 ؟85/5ب 1915م ١٠1رم]. عبرلا ىلإ فصنلا نم جوزلا بجحيال نبالا دلو

 . |5437 /هدح 75016 - ؟؟هزهك 58ه /5ي كام

 بألا عم جوزلا - مكه

 . ًاعامجإ بألل يقابلاو . فصنلا جوزللف «ًابأو , ًاجوز تكرت نإ
 . |"4ه/هح]
 مأل ةوخإو ءمأ عم جوز -
4 
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 ةجوزلا ثاريم -

 لو « ىشنأ الو «ركذ دنلو جوزلل نكي مل نإ عبرا ةجوزلل نأ ىلع اوقفتا
 . اهزيغ نم وأ «روكذملا دلولا ناك ةجؤزلا كلت نم ءاوس « لفس نإو «ركذ نبا

 . نمثل الإ ةجوزلل سيلف٠« رَكَذ دلو دّلو وأ « دلو جوزلل ناك نإ هنأ ىلعو
 مأء ثالث مأ « ناتنثا مأ « ةدحاو ةجوز تناكأ ءاوس هنأ ىلع: ءاملعلا عامجإ نإو

 ' . نمشلا وأ « عبرلا يف ءاكرش نهف « عبرأ
 . نمشلا ىلإ عيرلا نم ةجوزلا بجحيال نبالا دلو نأ , دهاجم نع يورو
 ملو « ةدححاو قطو  ةوسن عبرأ هدنع ناك اذإ لجرلا نأ ىلع اوعمجأ دقو

 نمّنلا عبر نأ ؛ ؛ قّلط يتلا نيبت ,تانأ لبق تام مث ؛ ةسماعب جوزت مث« .اهئبلي
 ٠١1 | .نهنم ةرخآلل

 . ةدحأو ةلاخ يف ًاعم نيجوز ثرتال ةأرما نأ ىلع نيملسملا عامجإ نإو

 ل ول ا 81541 1715م١٠1؟رم]
 : |1936 مكي

 أ تنبلا ثاريم - 885107
 | 2١ .فصنلا ثرت تدرفنا اذإ تنبلا نأ ىلع نوملسملا عمجأ - ١
 ةياور الإ « تاشلثلا نيتدرفنملا نيتنبلا ضرف نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ - ؟

 لمأ دنع ةركنم يهو أ "فصنلا اهضرف نأ سابع: نبا نع ةذاش

 . ةبطاق ملعلا

 ٠ نيشلثلا نئري .ًادعاصف : تانبلا نم ثالثلا نأ ىلع نوملسملا عمجأ - ؟

 فرك فيي /1ي م4 /5ب].ركذ دلو كلانهه نكي مل اذإ
 مروج ج ل 5١41 - ؟؟4/كل ١10901ما/٠ الام ٠١5 نثءارم
 . 547 /هح 77648 - ؟؟4-

 .[١1؟رمإ فصنلا نيتدرفتملا ليتتبلل نأ ىلع اوعمجأ 0
 . يبو ء ادعاصف ؛ نينا كوت نإ: ىلحنل يف لاقو . عامجإلا بتارم يف مزح نبا هلاقام اذه : لوقأ

 ةانفففلا نقيتم عامجإ اذعو « نبالا ينبلف يقب امو« ناثلعلا .نيتنبللف « اروكذ نبا

 ساعم.١١-



 بألا عم تنبلا - 8

 : ةيمامإلا لاقو . هل يقابلاو . فصنلا بألا عم تنبلل نأ ىلع عامجإلا

 رنخآ لوق ينفو . امهيلع در يقابلاو . فصنلا اهل تنبلا نأل . سدسلإ هل لب
 . [؟47 /هح] . اهدحو اهل يقابلا : مهدنع

 مألا عم تنبلا - 4

 ١ ةبصعلل يقابلاو ء سدسلا مأللو . فصنلا مألا عم تنبلل نأ يف فالخ الا

 . [4* /هح] . رم امك يقابلاو , نيثلثلا مألا عم نيتنبلل نإو . امهيلع در وأ

 دجلا عم تنبلا -

 مم

 نبالا عم تنبلا -

 مما

 نبالا نبا عم تنبلا - 8

 ةنبالل نأ « ًادعاصف . لفس نإو « نبا نباو « ةنبا كرت نم نأ ىلع اوقفتا
 . يقبام نبالا نبالو . فصنلا

 نيشلثلا نأ ء. نبا تانبو « نبا نباو « تائب ثالث كرت نم نأ ىلع اوقفتاو

 , [ةىام 591 /عط ١ا/؟7/م 1١-1١5 هرم] . نبالا دالوألف يقب امو « تانبلل

 نبالا تنب عم تنبلا -

 تانب وأ « نبا تنب ةدحاولا تنبلا عم ناك اذإ هنأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ

 سدسلا كلذ نم رثكأ وأ« تناك ةدحاو نبالا تانبلو ء. فصنلا تنبللف « نبا
 نب ناملسو « ىسوم يبأ نع يور ءيش الإ . هيف فالخال اذهو . نيثلثلل ةلمكت

 . هنع اقرصنا امهنأ نظيو « هيلع دحأ امهعباتي مل؛ 5 ةعيبر

 « نهئازإب نكي ملام نبالا تانب طقس نيئلثلا بْلصلا تانب. لمكتسا نإف

 نباك نهنم لزنأ وأ  نهّمع نبا وأ « نهيخأك « نهْبصعُي ركَذ نهنم لفسأ وأ
 لوق وهو « نيتنثالا ظح لثم ركّذلل مهنيب يقابلا نوكيو , نهّمع نبا وأ , نهيخأ

 -ه8.١١-



 ' نود ركذلل ىقابلا لعج هنإف ء دوغسم نبا الإ « ءاهقفلا رئاسو « ءاملعلا ةماع
 ش .روثوبأ لاق هبو؛ هتاوحأ

 : وأ ءاخأ وأ ء مع نبا وأ « ًامعو « نبا تانئبو « نيتنب كرت نم نإف « هيلعو

 وأء خالل وأ« معلا نبال وأ « معلل يقبام نوكيو « ناثلثلا نيتنبللف « خأ نبا

 ١ 0 8-5059 /”يإ. نقيتم عامجإ اذهو « نبالا تانبل ءىش الو خألا نبال

 ا١١1 7/15 55605 - 5؟ه01ك خام 54١ /4ط ٠١ ارم 80ه /75با

 . 7 - 7” /هح انام (يواحطلا نع)

 ةوخإلا عف تتبلا -

 ةونخإ كرتتو ءرثكأ وأ « نيشتنثا وأ « ةدحاو ًامنب كرت نم نأ ىلع اوقفتا

 1 ةوخإلا نإو « نهماهس نذخأي تانبلا نإف « بأل وأ . قئاقش نهيف ءاسنو . ًالاجر

 خألاف ةقي ةقبق ةقيقش تسخأ كانه نكي مل نإف « ثري قيقشلا خألا وأ «روكذلا

 . ثري بأل

 , تلنبلل ناك « بال ًامخأو «أتنب كرت ول تيملا نأ ىلع اوعمجأ دقف « هيلعو

 . يقابلا خأللو ء فصنلا

 ' خالو , نمشلا ةجوزللو  ناثلثلا نيتنبللف , ًاخأو . ةجوزو , نيتنب كرت نمو
 : نم سابع نبا نع ءاجام الإ . اهيف فالخال , اهيلع عمتجم ةنس هذهو . ىقابلا

 نيملسملا ءاهقف نم دحأ ملعيال اذهو خأ نهعم نكي مل نإ فصنلا نيتنبلل نأ

 7١4052 704012 88 /غط ٠١ رم] كلذب ذخأ مهادعب نمو « نيعباتلا نم

 : . [(يواحطلا نع):١1 /15نف ؟7هوا/ -

 ٠ (مومر - مونم)

 ةمعلاو ؛ معلا عم تنبلا - 7810

 امو ؛ فبصنلا تنبلل نإق . ةمعو امعو « اتنب كرت نم نأ ىلغ عامجإلا

 . [(يواحطلا نع) ١١/١1ف 9١ /4ط] . ةمعلا نود معلل يقب

 نبالا تنبو ؛ ةقيقشلا عم تنبلا -

 (؟ ماه

 -5.و1١-



 نبالا تنب ثاريم - 8

 اتناك نإو ء فصنلا اهلف « نبا تنب كرتو ءًادلو الو « ةنبا كرتي مل نم

 ."نقيتم عامجإ اذهو , ناثلثلا امهلف'« نيتنثا

 يف نهمدع دنع تانبلا ةلزنمب نبالا تانب نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ دقو

 يفو , ةبصع نهعم تاوخألا لعج يفو , تانبلا هبجحي نمل نهبجحو « نهئرإ
 . كلذ ريغو , نبالا تانب نم نهنم لفسأ نم طقس نيثلثلا نلمكتنا اذإ نهنأ

 « ضعب نم لفسأ نهضعب « نبا تانب ثالث كرت نإ هنأ ىلع اوعمجأو
 771١م]. ةبصعللف يقب امو . سدسلا اهيلت يتللو . فصنلا نهنم ايلعللف

 . |5147 237141 /هح ”اا/ /6ي امام ٠١ هرم

 نبا نبا عم نبالا تنب -
 محال

 تنبلا عم نبالا تنب -

 مالا

 ةقيقشلاو . تنبلا عم نبالا تنب - 881ه

 نبالا تنبلو ء.فصنلا تنبللف « ةقيقش ًاتخأو , نبا ةنباو « ةنبا كرت نم
 فلاخي ملو . ءاهقفلا نيب فالخ الب تخألل يقب امو « نيثلثلل ةلمكت سدسلا

 ةئبالل : الاقف يلهابلا ةعيبر نب ناملسو . يرعشأللا ىسوم وبأ الإ كلذ يف
 ًاضيأ ناملس لعلو . كلذ نع ىسوم وبأ عجر دقو فصنلا تخأللو ء فصنلا

 ه9 /5ن (ربلا دبع نباو « لاطب نبا نع) ١4 /١7ف 57604ك] . عجر

 . [(ربلا دبع نباو , لاطب نبا نع)
 بال وأ « ءاقشألا ةوخإلا عم نبالا تنب - مم“

 ؛ الاجر ةومخإ نهعم كرتو « رثكأ وأ ءركذ نبا ةنبا كرت نم نأ ىلع اوقفتا
 ةوحإلا نإو . نهماهس نذخأي نبالا تانب نإف . بأل وأ . قئاقش نهيف « ءاسنو
 بأل خألاف « ةقيقش تمخأ كانه نكي مل نإف « ثري قيقشلا خألا وأ ءروكذلا

 ١١[. ؛رم] ..ثري '

 -90ا.و1١9-



 مأل ةوخإلا عم نبالا تنب -

 ْ (ممحت)

 1 ةقيقشلا تخألا ثاريم - ”مالا/

 « ركذ دلو كلانه نكي ملو « تدرفتإ اذإ ةقيقشلا تجألا نأ ىلع اوقفتا .

 خأ الو ءالع نإو . بآل دج الو « بأ الو « ىثنأ وأ ءركذ دلو دلو الو . ىثنأ الو

 13 هربم] نيبلشلا ًادعاصف « نيتخألل نإو. فصنلا اهل نإنف « مأل وأ « قيقش

 . |1146 /هحاللم /؟بالءاماالثام

 قيفشلا عم ةقيقشلا -

 (ممحدو - كمه

 تنبلا عم بألا وأ . ةقيقشلا تحخألا - ؟ما/4

 ذخأت' ةبصع تدنبلا عم « بالاوأ ةقيقشلا تخألإ نأ ىنلع اوعمجأ

 دعب قابلا ذخأتو « نبا تنب اهعم نكي مل نإ « تنبلا ضرف دعب يقابلا

 ْ . نبالا تنب ضرفو « اهضرف
 فصنلا تمخأللو ء فصنلا تننللف ًاشخأو « ًادنب الإ فْلخُي مل نمف

 فلخ نإو. يقبام تحاأللو . ناثلثلا امهلف « اتخأو . نيتنب فلخ نإو . يقابلا

 ةلمكت سديسلا نيالا تنبلو ء فصنلا تنبللف « نبا تبنبو « ًاتخأو «أتنب

 كلذ نم ءيش يف فلاخي ملو هيلع اوغمجأ دق اذهو . يقباف تخأللو « « نيئلثلا

 سيلو ؛ ةبصعلل ىقب امو . فصنلا تنبلل : لوقي ناك هنإف « سابع نبا الإ

 « ًاقباس انركذ اسك نبالا تنبو تنبللو ناثلثلا نيتنبلل كلنذكو . ءيش تألل
 منلو تانبلا وأ ء تنبلا ىلع لضفلا در ةّبصع نكت مل اذإف . ةبصعلل يقابلاو

 هم /كن 775-779 /5ي] . رهاظلا لهأ الإ كلذىلع سابع نبا قفاوي

 : . [؟؟ هالوك (لاطب ْنِبا نع) ١19/1ف

 نبالا تنبو « تنيلا عم ةقيقشلا -

 ْ (ماله)

 دلم.١1١-



 بال خألا عم ةقيقشلا - 5

 ةومخإ وأ « بأل اأو , ةقيقش اتخأ كرت نم نأ ىلع نقيتملا عامجإلا نإ

 . فصنلا اورثكام بأل ةوخإلل وأ , خأللو « فصنلا تخألل نإف « بأل

 مهنيب لاملاف « بآل ًاخأو , نيتقيقش نيتخأ كرت نم نأ ىلع اوقفتا دقو
 .|8١٠1رم 1771م . ًاثالثأ

 بأل تخألا عم ةقيقشلا - "88

 تاوخأ وأ « بآل ًاتخأو , ةقيقش ًاتخأ كرت نم نأ ىلع نقيتملا عامجإلا
 نأ الإ ء طقف سدسلا بأل يتاوللا وأ . بأل يتللو . فصنلا ةقيقشللف « ْبأل

 . نييثنألا ظح لثم ركذلل يقب اميف نهِبصعيف « ركذ نهعم نوكي

 سيلو « ناثلثلا تاقيقشللف « بأل تاوخأو تاقيقش تاوخأ كرت نإف

 ركذلل يقب اميف نهبصعيف . ركذ نهعم نوكي نأ الإ . ءيش بألا نم تاوخألل

 الإ هيف فلاخي ملو «راصمألا ءاملع نيب هيلع عمجُم اذهو , نييتنألا ظح لثم
 ىقابلا نإف « نيشلثلا نيوبألا نم تاوخألا لمكتسا اذإ : لاق هنإف « دوعسم نبا

 « ةوخخإو « نيوبألا نم ةدحاو تأ تناك نإف « بأل تخألا نود بآل خألل

 وأ ةمساقملا نم نهب رضألا بأل تاوخألل لعج هنإف نأ نم تاوحخأو

 الا -الءام ٠١601١8 -5١١1رم 10/57م] . روكذلل يقابلا لعجو « سدبسلا

 ”افض فض 2 يضلل

 مأل ةوخإلا عم ةقيقشلا -

 ممم

 مأل ةوخإلا ثري ىتم - ١

 نبا تيملل نكي مل اذإ ناثري , مأل تحألاو « مألل خألا نأ ىلع اوقفتا

 لبق نم دج وأ « بأ وأ « اولفس نإو « نبا تنب وأ « نبا نبا وأ ء تنب وأ ءاركذ

 . م58 /5باالا العام 181م ,٠١ ةةرم] . الع نإو ء بألا

 وو.



 مأل ةوخإلا ثاريم- 7

 سدسلا هلنأ مهنم دحاولا درفنا اذإ مأل ةوخإلا نأ ىلع ءاملعلا عمجأ

 . ىثنأ وأ ناك ًاركذ

 ا ةيوسلا ىلع ثلشلا يف ءاكرش مهف  دحاو نم رثكأ اوناك نإ مهنأ ىلعو

 لضَف هنأ سابع نبا نع تّدش ةياور الإ . ءاوس ىثنألا ظح لثم مهنم ركذلل

 ٠ . ىثنألا ىلع ركذلا

 ناك نإو# : ىلاعت هلوق يف دارملا مه مأل ةوخإلا نأ ئلع اوعمجأ دقوا

 ء«سدسلا امهنم دحاو لكلف تخأ وأ . خأ هلو « ةأرما وأ « ةّلالَك ثروُي لجر
 -15 ةنيآ ءاسنلا - 4ثسلثلا يف ءاكرش مهف كلذ نم رثكأ اوناك نإف

 نبا. نع) 9 /17ف 5١ //ش ؟40 1776 /5يال١ - ؟ؤام ٠١ هرم 78/7؟ب]

 . [7 45 /هدح 7؟هكالك (نيتلا

 (ممقه)

 بألا عم مأل ةوخإلا -

 (موقا)

 .دجلا عم مآل ةوخإلا -
44 

 | نقيقشلا عم مأل ةوخإلا -
 , (ممكك - ؟مدم)

 ا ةقيقشلا عم مأل ةوخإلا نيد

 ةقيقشلاف «مأل ًاخأو , ةقيقش ًادخأ كرت نم نأ ىلع نقيتملا عامجإلا

 وأ ءاخأ وأ مآل ناتخأ وأ« مأل ناوخأ ناك نإف . سدْسلا مآل خالتو «٠ فصنلا

 اشر ءالؤه نم ناك نمل يقابلا ثلثلاف . مأل اريثك ةوخإ وأ « اتحأ

 ا مأو “جوز عم مأل ةوحخإلا + 4

 1 ء فصلا جوزلل نأ« مال ةوخإ وأ مال تدخأو أو جوز يف اوعمجأ

 1104ه سدسلا مأل تخألا وأ خألا نم دحأو لكل ء سدسلا مأللو

 -0وو١1ا1ا-



 مهئاريمو . سفنلاب ةبصعلا ديدحت - ه6

 لبق نم نوكتالو « مهدالوأو « هئابآو « تيملا دلو نم روكذلا مه ةبصعلا نإ

 . ضرف وذ مهعم نكي مل اذإ هلك لاملا نوذخأي لب هأرَدَقُم مهئاريم سيلو « مآلا

 هلك هثاريم نع لضافلا اوذخأ ١ مهب طقسيال ضرف وذ مهعم ناك نإف

 . دعب نم مهب طقسيو « مهبرقأ ثاريملاب مهالوأو

 اوّلع نإو « هؤابآ مث « بألا مث ء اولفس نإو « مهونب مث « نونبلا مهبرقأ

 مهونب مث « بآل وأ , ءاقشألا ةوخإلا مهو « بالاونب ؛ مث ٠ برقألاف « برقألا

 ناكأ ءاوس « بيرقلاب ديعبلا طقسيو . برقألاف « مهنم « برقألا ءاولفس نإو
 اةجرد يف اوعمتجا نإف . هدحو بألا دلو نم مأ« نيوبألا دلو نم بيرقلا

 .ءدحأ خألا ينب نم يقب امهمو . مألاب هتبارق ةوقل ىَلوُأ نيوبألا دلوف « ةدحاو

 . معلا نم ىلوأ وهف « لفس نإو
 اذه ىلع مهينب مث« مامعألل ثاريملاف ء مهونبو , ةوخإلا صضرقنا اذإف

 نإو « ىلعألا مُدُق تفلتخا اذإف . نيوبأأل وه نم دق مهتجرد توتسا نإ قّسْنلا

 اذإف . بألا مع نم ىلوأ وهف « لفس نإو ء دحأ مهنم يقب امهمو : بأل ناك
 . مهينب مث , دجلا مامعأل مث «  قسنلا اذه ىلع بألا مامعأل ثاريملاف « اوضرقنا

 . مهتجرد تلزن نإو , هنم برقأ بأ ينب عم ىلعأ بأ ونب ثريال ًادبأ اذه ىلعو

 غ6 /؟5باله الا" ءتالام ”78/- 785 /5يإ. هيلع عمجم هلك اذهو

 ( هذ /1ن ؟هم /ه. 45 /؟لح (يوونلا نع) ٠١ /١3١ف هم //ش ؟45-

 . [(يوونلا نع) 4

 ءاسنلا نم ةبصعلا - 5

 تحخاألا « نبالا تنب « تنبلا : ءاسنلا نم ةبصعلا نأ ىلع عامجإلا

 . [99 /هح]. نهتوخإ عم بأل تخألا ءمأو ء بآل

 مهتاوخأ عم ةبصعلا روكذ - 17

 ضرفلا نهنوعنميف « مهتاوخأ نوبصعي روكُذلا نم ةعبرأ نأ ىلع اوقفتا
 نبالا ناو « نبالا مهو , نييثنألا ظح لثم ركذلل اوثرو ام نهعم نومستقيو

-1١1١١١- 



 'روكذلا نإف « تابصعلا ةيقب امأو . بآلا نم خألاو « نيوبألا نم خألاو « لزن نإو

 . مهونبو مامعألاو خالا ونب مهو ؛ ثانإلا نود ثاريملاب نودرفني

 .. نبالاك « ةبصعلا طقست تسببلا : ةيمامإلاو « بلاط وبأو «رصانلا لاقو
 . ءاملعلاو « ةباحصلا عامجإل فلاخخم اذهو

 . « هتاوخأ نم هتجرد يف نم بصعي نبالا نبا نأ يف فالخ ملغي الو

 ٠ نم ىلعأ وه نم بصعيو « لاح لك ىلع هيبأ مع نبا تانبو , همع تانبو

 نم.طقسيو ضرف تاوذ نكي نأ طرشب نهقوف نمو « هيبأ مع تانبو « هتامع
 0م ؟رمإ|. همع نبا تانبو:. هيخأ ت تانبو هتانبك هنم لزنأ وه

 اضخم ؟؟غ5هك 54 الاسم 41 /4ط

 111 مه ا لا سا يف

 ثرإلاب اهيف روك ذلا درفني يتلا ةبصعلا -
 (مويدع - مودل - نحلل)

 ريغلا عم ةبصعلا -أ
 ( مرام ملل

 نبالا ل

 لاببملا عيمج هللف « درفنا اذإ دحاولا نبالا نأ ىلع نوملسملا عمج
 . 841١| /هح ةحرم ا

 ا | نبالا عم ثري.نم -

 دجلاو « ناوبألا الإ دخأ ركّذلا دلولا عم ثريال هنأ ىلع فيتا عامجإلا
 1 . طقف ةنبالاو ؛ ةجوزلاو « جوزلاو « بألل ةدجلاو « مألل ةدجلاو « بأل

  ةدبملاو « دجللاو , نيوبألا نع لضفام الإ نبالل سيل هنأ ىلع اوقفتا دقو
 . 541١| /هحا ٠١ رم 778١م . نيجوزلاو

 ١ بألا عم نبالا -
 . ننباللف يقب امو ء سدسلا بال نأ ٠ ًابأو « أنبا كرت نم نأ ىلع اوعمجأ

 .[لاام]

 -وؤوو#



 دجلا عم نبالا -

 م44

 نبالا نبا عم نبالا -

 (موك؟)

 مأل ةوخإلا عم نبالا -

 ممل

 نبالا نبا ثاريم - 1

 نوئثري نينبلا دقف دنع « نيدبلا ماقم نوموقي نينبلا ينب نأ ىلع اوعمجأ

 دلو : لاق هنأ دهاجم نع يور ءيش الإ « نوبجحي امك نوبجحيو « نوثري امك

 الو « هسفن دلولا بجحي امك « عبرلا ىلإ فصنلا نم جوزلا نوبجحيال نبالا

 . سدسلا ىلإ نمثلا نم مألا الو. نمثلا ىلإ عبرلا نم ةجوزلا
 ١ ة48رم 0*7 /؟ب]. قافتالاب هنم ىلعأ وه ركذ هبجحي ملام ثري وهو

 نبا نع) 15 /15ف 77505- 77؟484ك 5ىام 42 م01

 . |5457 /هح (ربلا دبع

 نبالا عم نبالا نبا -

 موك

 تنبلا عم نبالا نبا -

 (ممام)

 مأل ةوخإلا عم نبالا نبا -

 (مممك)

 ةلالكلا ىنعم - 7

 . الع نإو « هل دلاو الو « لزن نإو « هل دلوال نم : ةّلالكلا نأ ىلع عامجإلا

 وأ « بأل وأ , ءاقشألا « تاوخألا وأ « ةوخإلا هثرو نم نأ ىلع اوقفتاو

 « ىشنأ وأ ركذ نبا الو « بألا لبق نم الع نإو , دج الو « بأ كانه سيلو « مأل

 و9١



 . ةلالك ةئارو ةثارولا هذه نإف ٠ ىثنأ الو ءركذال « مهبسن لفس نإو ركذ.دلو الو
 . [178/5ب كام 718037 - 71/40 ١ال18م ةذرم (نضايع نع) ١" //ش]

 ةلالكلا يف ةوخخألا ثاريم - 5887

 3 مهركذ  طقف بأللوأ٠ مألاو بألل ةوخإإلا نأ ىلع نوملسملا عمجأ

 ' هللا لق كنوتفتسي# : ىلاعت هلوقب دارملا مهنأو , ةلالكلا يف نوثري « مهاثنأو

 « كرتام فصن اهلف تخأ هلو , دلو هل سيل كله ؤرما نإ | ةلالكلا يف مكيتفي

 نإو , كرت امم ناشلثلا امهلف « نيتنثا اتناك نإف . دلو اهل نكي مل نإ اهثري وهو
 . نأ مككل هللا نيبي نييثنألا ظح لثم رك ذللف « ءاسنو ء الاجر ةوخإ اوناك
 . - 59ام 5١ /7ش]. - 15 ةيآلا ءاسنلا - «ميلع ءيش لكب هللاو ء اولضت
 . 775/75 لالالا /5با١

 نيجوزلا دحأو , مألا عم ةوحخإلا -

09) 
 قيقشلا خا خألا ثاريم - 4

 "نيل الو ركذ نبا تيملل نكي مل اذإ ثري قيقشلا حالا نأ ىلع اوقفت
 . ل فاو بألا لق نم دج الو أ لو + لفس او نبا

 دعب لاملا نم ذخأي ةبصع قيقشلاو« نبالا تنبو ء تنبلا عم ثري وهو

 ترج ؛ ةقيقش هعم تناك نإو . هلك لالا ةخأ درفنا نإف « ةضيرفلا باحصأ

باحصأ دعب ءيبش لضفي مل نإ
 ١ .ءاقشالا ةرخإلل ءيش الف ؛ ةضيرفلا 

 اان ءامام مه944- ةمرم]. ةباحصلا رئاسو , ديزو « يلع لوق هلك اذهو

 . |(هريغو ءرذنملا نبا نع) ”' 7714 /5ي اا 77 هال - 77 هال

 ' بألا عم قيقشلا -

5844 

 دجلا عم قيقشلا -

 (ممق4)
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 نبالا عم قيقشلا -

 (ممقك

 تنبلا عم قيقشلا -

 (ممحهو - "مالكم)

 نبالا تنب عم قيقشلا -
 (ممحو - ؟ملبك)

 بأل خألا عم قيقشلا -

 (موطلاب - ممقلم)

 بأل تخألا عم قيقشلا -

 (موورب - مهمل

 مأل خألا عم قيقشلا - 6

 . ٠١[ رم] . مأل خألا بجحيال قيقشلا خألا نأ ىلع اوقفتا

 مأل تخألا عم قيقشلا - 5895 .

 ٠١[. ؛رم] . مأل تخألا بجحيال قيقشلا خألا نأ ىلع اوقفتا

 خألا ينب عم قيقشلا -
 موكل - ؟مقك)

 بأل خألا ثاريم - "81/

 « نسبا نبا الو ءركذ نبا كانه نكي مل اذإ ثري بأل خألا نأ ىلع اوقفتا

 . قيقش خأ الو ء الع نإو « بألا لبق نم دج الو بأ الو ء لفس نإو

 وأ ءدج وأ « بأ كانه نكي ملو « درفنا اذإ هلك لاملا ثري هنأ ىلع اوقفتاو

 نبا نع) 774 /5يالءام ٠١١١494 - 9؟8رم] . اولفس نإو . ىثنأ وأ ركذ نبا

 . [7379 /؟ب (هريغو ءرذنملا

 ه8 1١١1١-



 : بألا عم بأل خألا -

 : (؟م4ا/)

 | دجلا عم بآل خألا -
 (ممحال - م4

 ْ نبالا عم بأل خألا -

 (؟ م41

 ؛تنبلا عم بآل خألا -

 ممالك

 ' نبالا نبا عم بآل خألا -

 ْش (؟م41/

 | نبالا تنب عم بآل خألا -
 (ممالح)

 ةقيقشلا عم بأل خألا -
 (ممالف)

 خألا ينب عم بأل خألا -
 ْ ةضكولا

 مأل خألا ثاريم -

 ِْ ممممك)

 بال ثخألا ثاريم - 84

 الو ءركذ دنلو كانه نكي ملو ؛ تدرفتا اذإ بآل تخألا نأ ىلع اوقفتا
 . الو.« الع نإو «. بأل دج الو « بأ الو . لفس نإو. ىثنأ وأ ءركذ دلو الو ؛ ىثنأ
 ' ,نيتخألل نإ ء فصنلا اهل نإف « بآلاو مآلا وأ « مألا ةدالو يف اهكراشي خأ

 1 .٠ [*41 /هح ال١ام 8*7 /5ب ٠٠١ ؟رمإ . نيثلثلا ادعاصف

 1١١١5ب



 نبالا عم بأل تنخألا -

 محمل

 نبالا نبا عم بأل تخألا -

 (ممقهحز

 تنبلا عم بأل تخألا -

 (ممحمح)

 نبالا تنب عم بأل تخألا-

 (ممحح)لا
 قيقشلا عم بأل تخالا -

 (مو

 ةقيقشلا عم بأل تخألا -

 ةيكيينلا

 تنبلاو , ةقيقشلا عم بآل تخألا -

 ةينملا

 مأل تخألا ثاريم -

 (مملم)

 خألا نبا ثيروت - 4

 . [17754م] . خألا نبا ثيروت ىلع عامجإلا حص

 خألا نبا ثري ىتم - (رركم) 4
 «مأل وأ « بأل وأ  نيوبأل «ناك ةهج يأ نم « خألا نبا نأ ىلع اوقفتا

  لاجرلا نم ضورفم مهس هل محر وذ وأ ءبصاع ثراو تيملل ناك اذإ ثريال
 . ١١6[ ,. ةةرم] . ءاسنلاو

 -/ا١١1١-



 دحلا عم خألا نيا -

 مم

 خألا عم خألا نبا -

 ةفدييلا

 . هريغ خأ نبا عم خألا نبا -

 (موكو)

 .' معلا ثاريم -

 . [1774م] . معلا ثيروت ىلع عامجإلا حص

 معلا ثري ىتم - 4

 كانه نكي ملل اذإ ثري , هقيقش وأ , هيبأل بألا اخأ معلا نأ ىلع اوقفتا

 ْ خأ الو ءالع نإو « بأل دج الو« بأ الو هيلإ هبسن عجري الو ءركذ دلو

 , « قيقش خأ نبا الو مأل خأ الو . تيملا يبأ ىلإ هبسن عجري نمت بآل وأ « قيقش
 ' 545215141 /5ب 1754 11/754 1068م 1١5 ؟؟رم] . لفس نإو ء بأل وأ

 ,[11809- نمو - كا

 0000 بألا عم معلا -
 (؟ة01)

 دبللا عف معلا -
 (؟ةمكز

 ةدجلا عم معلا -

(90) 

 نبالا عم معلا -

 (عومر)

 -لم1١١1١-



 ةمعلاو « ثتبلا عم معلا -

 مما

 ةوخإلا عم معلا -

 مو

 خألا نبا عم معلا -

 ةضالللا]

 بأل معلا عم قيقشلا معلا -

 مون

 ةمعلا ثاريم - "0

 . رت الو « ثروُت ةمعلا نأ ىلع عامجإلا حص

 ةمعلا نود معلل هلك لاملا نإف« ةمعو « ًأّمع كرت نم نإف . هيلعو

 . [(يواحطلا نع) 91١* ف١١/ ١١ /4ط ١/7 4م] . قافتالاب

 معلا نبا ثاريم - 80

 . معلا نبا ثيروت ىلع عامجإلا حص

 .[١١569١١رم 9/74١م] . هلك لاملاب طاحأ درفنا اذإ هنأ ىلع اوقفتا دقو

 معلا نبا ثري ىتم - 65

 نكي مل اذإ ثري « مأل وأ « بأل وأ « قيقشلا معلا نبا نأ ىلع اوقفتا

 « الع نإو « بأل دج الو « بأ الو « هيلإ هبسن عجري ركذ الو ء«ركذ دلو تيملل
 ٠٠١ - 4ةرم]. هنم برقأ مع نبا الو. هنم برقأ مع الو « قيقش خأ الو

 , ١186| ءكاللحم

 دلولا عم معلا نبا -

:9" 

 -كلروؤس



 'بألا عم معلا نبا -

9 

 1 دجلا عم معلا نبا -

 مو

 ةوخألا عم معلا نبا -

 (مون4)

 معلا عم معلا نبا -
 ١ و4

 هنم برقأ مع نبا عم معلا نبا -

 1 (عوم#و)

 ماحرألا يوذ ثاريم - 6

 ,لاق اذهبو . اوناك نم مهلك ماحرألا يوذ نوثئروي ةباحضلا رئاسو « ديز

 . قافآلا رئاس يف ءاملعلا ةعامج

 3 بألا ةلزنمب ةمعلاو ؛ مألا ةلزنمب لاخلا لعجي ماحررألا يوذ ثاريم يفو

 ةلزنم تحخألا كتنبيو« خألا ةلزنم خألا تنيو؛ تدبلا ةلزنم تنبلا تنب لزنتو

 فلاخم الو . مهنع حيحصلا يف دوعسم نباو « يلعو , رمع لوق اذهو . تخألا

 |1414 - 1437 كي كلمالا - ؟14ال 2 ةباحصلا يف مهل

 (لوحا - رح روحو جب - مرحب - ومحل - ؟هكم)

 .تنبلا نبا ثاريم - 57

 . "هو /هح]: عامجإلاب هلك لاملا زاج تنبلا نبا درفنا اذإ

 ةلاخلا عم ةمعلا - 541

 « نيثلثلا ةمعلل نأ ؛ هتلاخخو « هتمع كرتو ؛ تام نم نأ ىلع ءاملعلا عمجأ

 ٠ عامجإلا فالخ وهو ء اهعم ةلاخلا طقسأف « ثايغ نب رشب الإ , ثلثلا ةلاخللو

 . |. /هح]
 -.؟1١1١-



 مهريغ عم ماحرألا ووذ -

 نإف « لاملا بعوتسي ملو « هبراقأ نم ضرف اذ وأ . ةبصع تيملا فّلخ يتم

 الإ «فالخ الب ماحرألا يوذل ءيش الو « هلك لاملا هل نوكيو « هيلغ دري لضافلا

 «تننبلا عم لاخلا ارو امهنأز زيزعلا دبع نب رمعو ؛« بيسملا نب ديعس نع يورام
 7817 /6ي]. عامجإلا افلاخي الئثل ىّلوم وأ  ةبصع هنوكل هاثرو امهنأ لمتحيف

 . [ا4ام ١ال14م 1١4 - 7١٠رم (يربخلا نع) 188-

 ءالولا ببسي ثرإآلا- 8

 مهم /؟ب 74١ /6ش]. ثرإلل ببس ءالولا نأ ىلع نوملسملا عمجأ

 |1717 /ئج 2282477 /5ي

 ءالولاب ديسلا ثري ىتم - ٠"

 نإف « ثراو هل سيلو « تام اذإ قيتعلا نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ

 نيد قفتا ىتم « هتبصعل وأ « هدلو روكذ نم لسانت ناملوأ « ديسلل هئاريم
 . ءالؤهو , تيملا

 ىلوأ مهق : ماحرأ ووذ وأ « ةبصع وأ « ماهس ووذ قيتعلل ناك نإف « هيلعو
 . ًاعامجإ ديسلا نم هئاريمب :

 «ءاسنلا نم ةّمَرحُم محر وذ وأ , هبسن نم ةبصع قيتعلل ناك ولف

 الب دّيسلل ء ءيش الق« لاملا مهضورف قرغتست ضرف ووذ هل ناك وأ ؛ لاجرلاو

 . ملعي فالخ

 ةبصع نوكي ديسلا نإف , لاملاب نوطيحيال مهنأ الإ ء ةثرو قيتعلل ناك نإو
 . ءاملعلا عمجأ هيلعو « ةئرولا نع لضفام ذخأي

 . ةأرما مأ « ًالجر ناكأ ءاوس ثري ديسلا نأ ىلع اوقفتاو

 مث « هبحاص لبق امهدحأ ملسي مث « يمذلا قتعي يمذلا يف ة اوفلتخي ملو /

 ملسي ملنإف . هيلع قتعلاب معنأ يذلا هالوم ديسلا امهنم ثري هنأ «رخآلا ملسُي

 ثاريملا يف تيملاك « هوبأ دعو , ملسملا نبالا هئرو « ملسم دلو هل ناكو « قتعملا

 . ًارفاك مادام

-1999- 



 نباك.ءاهنم لفسأ ناك نمت « هقيتع ريغ نم ثرييال ديسلا نإو . اذه
 . ةاثرو امهنأ سواطو , حيرش نع يكحام الإ . غامجإلا هيلعو , هوحنو , هقيتع
 السام ١-14 ميال درم 115244351 /كيزإ
 . [م مو - مهم /هج م66 /5ب 804

 ءالولاب ديسلا ةثرو ثرإ - ١

 تام مث ؛ ثانإو «روكذ دالوأ هلو , ديسلا تام نإ ةنأ ىلع اوعمجأ
 « ثانوإلا نود دينسلا روكذل قيتعلا لام نإف « محر وذ الو« هل ثراو الو ؛ قيتعلا

 : سواط لاقو . نقتعأ نم قتعأو . نقتعأ نم الإ ءالولا نم نئريال ءاسنلا نأل

 . [26 - دكام] ءانسنلا ثرت

 هاليس ْنِم قيتعلا ثرإ - 97

 : سواظب « حيرش لاقو . لاحب هديس ثريال ىندألا ىلوملا نأ ىلع عامجإلا
 اللا /ةح|. عامجإلا فالمخ وهو . ىلوم الو ؛ ةبصعال ثيحب ثري لب

 كرتشملا ىلوملا ثرإ - ضلانا

 دقو « هتقتْعمو .هقتعم الإ ٠ « هل ثزاو الو ء تام نإ ىلا نأ ىلع اوقفت

 0 فخ ف اسماه سل ضاق و + سا اميل هلام نأ, نيفصنب اتعأ
 . ةأرما وأ « لجر نيب كلذ يف قرفال هقتع نم همهس رادقم هلام نم دحاو لكل
 ا ٠١ ؟رم]

 ءالولا:ثيروت -

(40:0) 
 لاملا تيب ثري ىتم - نا

 « نيملسملا لام تيب يف لعجي هئاريم نإف « ةبصع كرتي ملو « تام نم

 ١ . 188 /كتإأ '"ملغلا لهأ دنع لمعلا هيلعو

 ؟ ساليع نبأ نع ةياورو , تباث نب ديز مهو . ماحرالا يوذ ثيروتب لقي مل نم لوق ىلع لمحي اذه ©"
 ا ل يدم

 ءنزيزعلا دبع نب رمعو ؛ حيرشو « ةباحصلا ةماع مهو ؛ ماحرألا يوذ ثيرؤتب نيلئاقلا لوق ىلغ امآ
 « يعفاشلل ديدجلا بهذملاو « ةيفنحلاو ء قورسمو « دهاجمو « نيريس نباو  ةمقلعو « سواطو ؛ ءاطعو
 . مهمدع دنع الإ نوكيال لاما تيب ثيروت نإف « ةلبانحلاو

 وعم - موصل - مةنم)
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 بجحيال ثري ال نم - 6

 . ةصاخ ةبصعلا يف هنم برقأ وه نم بجحيال ثريال نم نأ ىلع اوقفتا
 . [ةهرم]

 ملسملا بجحي ال ملسملا ريغ - 5

 ءملسم خأوأ . ملسم معوأ؛ ملسم ّدَجو ءرفاك بأ هلو . ملسملا تام اذإ
 هب ىلذُي يذلا نأو « ثري انركذ نم لكف « « ملسم مع نبا وأ « ملسم خأ نباوأ

 . [779١م] . هيف فالخال اذهو « ثريال

 ناصقن بجح مألا بجحي نم -
 (مممممز)

 ةوخالل بألا بجح - 7

 2 "مالا وأ ء بألا وأ , ءاقشأ ءاوناك ةهج يأ نم ةوخإلا نأ ىلع اوعمجأ

 سابع نبا نع تّددَش ةياور يفو . بأ تيملل ناك اذإ نوثريال «ًاثانإ وأ « ًاروكذ

 هنع ليقو . ثلثلا نيوخأللو . ثلثلا مألل نأ مأل نيوخأو « أمأو « بأ كرت نم نأ

 تمام ١1/841١ خم 99 - ةفرمإ. ًادج ديعب اذهو . يقابلا ثلث امهل نأب

 نبا نع) "173007714 /5ي ؟452 138 /5ب ؟؟5809- ؟؟97؟ك ١ ك١

 . [17 /5ن (لاطب نبا نع) 3١ /١١؟ف (هريغو «رذنملا
 دجلل بألا بجح -

 ةارم ١5 /7١؟ف]. بألا دوجو عم ثريال دجلا نأ ىلع عامجإلا .دقعنا

 . |7144 /هح 540 /؟ب (رذنملا نيا نع) 7179 /5ي 7:08١م ؟؟86وك الاام

 ةوخإلا ينبل بألا بجح - 6

 . مألا وأ « بألا وأ  ءاقشألا ةوخإلا ينب بجحي بألا نأ ىلع عامجإلا

 . |[ ؟8هؤك]

 . هعم مهثيروت سابع نبا نع ءاج هنآل . لصآلا يف اعامجإ سيل بآلا نم مآل ةوخإلا ثيروت مدع
 انفك

 . [١17هم] . فالخ الب. بأ عم مال خأ ثريال :رخخآ عضوم يف مزح نبا لاق : لوقأ
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 ةدجلل بألا بجح -

 . بألاب طقست بألا مأ نأ ىلع اوعمجأ

 ' ضعي لاقو ةباحضلا عامجإب بألا عم ثرت اهنإف , مال ةدمجلا امأ

 . |5144 /هح ١م الكام اه /1؟ف].' العيرتال : ءاملعلا

 :ةدجلل مألا بجح - سدفإ

 : دوجنو عم ثرتال «مأ مأ مآ بأ مأ تناكأ ءاوس . ةدجلا ناىلع عامجإلا

 : |1414 /هج ل51 /6يالاام 048١م1 كارم "16 /؟ب] مألا

 ىلعأ دحجل دحلا بجتح - سضدف

 00 /”ب] . دادجألا نم هقوف نم بجحي دجلا نأ ىلع عامجإلا

 مهدالوأو  ةوخإلل دحجلا بجح -

005 -58649( 

 نبالا نبال نبالا بجح - 547

 وهو. مهمع وأ ,ناك مهابأ « ًائيش ركذلا نبالا عم نبالا:نبا ثري ال

 . |7437 /هح ١784 017 5م] . نقيتم عامجإ

 ا ةوخالل نبالا نباو , نبالا بجح -4

 « مأل وأ ءبأل وأ « ءاقسشأ ءاوناك ةهج يأ نم ةوخإلا نأ ىلع اوقفتا

 : ة4ةرم]. ركذ نبا نبا وأ ءركذ دلو تيملل ناك اذإ نوئريال « ًاثانإ وأ ؛ ًاروكذ
 ' .٠ [(لاطب نبا نع) ٠١ /7١ف 771603177 /5يدلل /١5ب فنفلك لفل

 ديعبلل تابصعلا نم بيرقلا بجح - نكن

 « قيقشلا خألا نبا بجحي أل خالاو «بأآل خألا بجحي قيقشلا خألا

 : نبا. نبا بجحي بأل خألا نباو بآل خألا نبا بجحي قيقشلا خألا نباو

 ١ مز !(دعاصق ؛ مالا مآ مآ الو « مالا مآ بجحيال بالا نأ يف فالخخال : ىلحما يف مزح نبا لاق ("
 ملام اثرت ادعص ذكمو ءاهمأ ماو ءاهمأر ؛ مالا مأ نأ ىلع اوقفتا : عامجإلا بتارم يف لاقو

 : : 1 ا١رمإ. بآ الو« مآ كلانه نكي

-1١584- 



 0 مامعألا كلنذكو« مهينبو ةوخألا نم تابصعلا ليبس اذكهو . قيقشلا خألا

 بأل ناك نم قيقشلا بجح اووتسا اذإف « دعبألا بجحي برقألا ؛ مهونبو

 751؟841ك] . كلذ يف مهنيب فالخال نيملسملا ءاملع نم عامجإ اذهو ؛ ةصاخ

 .|؟51849 - 55م1

 فعضألل تابصعلا نم ىوقألا بجح - 45

 تيملل ىلدأ نمف « نيببسلا بحاص وه عيمجلا دنع ثيراوملا لصأ

 . [؟؟5898ك] . هدحو بألاب الإ يلديال يذلا نم ىلوأ « مألاو . بألاب .

 قيقشلا خألا بجحي نم -
(:084) 

 ةقيقشلا تخألا بجحي نم -
 (مالال)

 بال ةوخإلا بجحيي نم - 7

 الو « قيقشلل هلك لاملا نإف « بآل ًاسخأ وأ , ًاخأو , ًاقيقش ًاخأ كرت نم
 ١٠ام ٠١ ةرم 1711م]. نقيتم عامجإ اذهو . ائيش بأل تخخألا الو ءخألا ثري

 ناتي نفضل فيك فينش دفشتلا - فضتخا 2 فينو نور

 . [28 /كن 745- ”4ه /هح (لاطب نبا.نع) /١١ف

 و15 - 1و او خل - موو - مال

 مأل ةوخإلا بجحي نم -
 (مدمل)

 خألا نبا بجي نم -
 (ارركم' 584) ٠

 خألا ينبل خألا بجح -4

 .نفيتملا عامجإلاب خألا ينب بجحي « بال وأ ؛ قيقشلا ألا نإ

 . 56 /5ب ٠١5 كرم الكم كالاك كال م]

 (مموحك - ؟و1)

 -ةةوالهد



 هريغ خأ نبا بجحي قيقشلا خألا نبا - 6

 افلا اي قيقشلا ريض بجحي قيقشلا خألا نبا نأ ىلع اوقفت
 . |1145 /5ب

 موت - موك
 ' معلا بجحي نم - |

 ْش فضلا

 بألا معلل قيقشلا معلا بجح -
 ٠١[. هم بألا معلا بجحي قيقشلا معلا نأ ىلع اوقفتا

 (موكك - ؟كةؤك0)

 معلا نبأ بجحي نم -

 بمجحي ؛مالوأ بال وأ قيغش ذاك ةهج يأ نم خال ذأ ىلع انف

 . معلا نبا

 .[١٠١؛رم] . بألا مل نبا بجحي قيقشلا معلا نبا نأ ىلع اوقفتاو

 مولد - و1

 ضورفلا يوذ ىلع درلا - 54

 . - ضورفلا يوذ نع لضافلا لعجي ناك ةباحصلا نم هذخو تباث نب ديز
 ' كلذ درب نولوقي ةباحصلا رئاسو . نيملسملا لام تسيبل  ةبصع نكت مل اذإ
 . [؟159017/- 5١910 8] . نضورفلا يوذل لضافلا

 ةهللف]

 نيجوزلا ىلع دّرلا - 848
 ناك هلعلو « جوز ىلع در هنإف « نامثع الإ  ًاعامجإ امهيلع دربال ناجوزلا

 ليبس' ىلعال لاملا تيب نم هاطعأ وأ ء كلذل هاطعأف ء محر اذوأ . ةبصع
 . [مهه /هدخ ؟0ا/ /5ي] . ثاريملا
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 ثيراوملا يف لوعلا - 5

 صقنلا لخديف اهل لاملا عسّتيال ضورف محدزت نأ وه : لوعلا ىنعم

 لوق وهو « مهضورف ردق ىلع مهنيب لاملا مسقيو ٠ ضورفلا باحصأ بيصن ىلع
 « لئاسملا لوعتال : لاق هنإف « سابع نبا الإ « ملعلا لهأ رئاسو , ةباحصلا ةماع

 « ءالؤه ثيروت ىلع اوقفتا مهنأل . سابع نبا بهذمب لوقي دحأ مويلا ملعي الو
 .دب الو

 /5ي]. عامجإلا وه تانبلاو« تاوخألا ماهس ىلع صقنلا لوخد نإو

 . [؟مال - "ه5 /هح ١1الرم "57

 لمحلا ثاريم - "9

 اهنطب يف يذلا دلولا نأ « ىلبح هتجوزو « تام نم نأ ىلع اوعمجأ

 تام مث , هماقم موقيام وأ الالهتسالا هن عوو أيح جرخ اذإ ثويو ثري

 . دلوي ىتح ةكرتلا مسقت

 نم ىلإ عفدي نكلو« لاملا لك اوطعي مل ةمسقلاب ةئرولا بلاط نإف

 نسم ىلإ ءيش عفدي الو , هبيصن لقأ « هئاريم لامك ًايح رهظ ول لَمَحا هصقنيال

 ؟68 /6ي (.ضعبلا نع) 1747م الاامإ . هيف فالخال اذهو . لمحلا هطقسي

 .[ك14/6ن١٠1 /5١ف

 بسنلاب هل َرَقُلا ثازيم - 848

 « يلع لوق وهو« ثروملا نم هثاريم رقملا كراشي خألا نإف« هل خأب رقأ نم

 .[554 /هح]. فلاخيمل

 (غ0845)

 دوقفملا ةثرو - 47

 ؛ هلام ميسقت موي هتثرو نم ءايحألا مه دوقفملا ةثرو نأ ىلع ءاهقفلا قفتا
 , [5//7537ي] . مويب ولو « كلذ لبق تام نمال

 . [1743م] . لالهتسالل ىنعمال

 -طوواالد-



 1 هريغ نم ريسألا ثرإ:- 94

 ةماع لوق وهو « هتايح ْتَملَع اذإ ثري ودعلا ,ىدل يذلا ريسألا نإ

 مت حيحصب سيلو ؛ ثريال لاق هنإف بيسملا نب ديعس الإ:. ءاهقفلا

 نيالا ثراوت - قل

 عطقنا ؛ امهنيب مكاحلا قّرَفو ء اهدلو ىفنو « هتأرما نعال اذإ لجرلا نإ
 ' . [؟8١ /5ي] . ملعلا لهأ نيب ملعي فالخخ الب نيجوزلا نيب ثراوتلا

 هتبارقو « ةنعالملا دلو نيب ثراوتلا -

 نوئريال ءالؤهو «ًاثيش هتبارق نم الو .هافن يذلا نم ةنعالملا نبا ثريال

 . هيلع عجم اذهو « اهتبارقو , همأل هئاريم نوكيو . هنم

 هلاخل يقابلاو ء ثلثلا همالف« ًالاخو امأ ةنعالملا .نبا فخ اذإف

 . فالخ الب

 انك , هقحتسيام ىطعي دجاو لك نإف « اهتبارقو مألا ريغ هل ناك نإ امأ

 00 نأ ىلع اوعمجأ دقف « دلوو « ةسجوزو ؛ مأ نع يفوت ول امك « ثيراوملا رئاس يف

 ٍْإ . مهثيراوم ردق ىلع مهنيب مسقم هلام

 لوق يف ْمهل ةّبصع ةنعاللا ةَبصع تسيل ةنعالملا ٌثنب دّلو نإو . اذه
 ؟5١1/1ف الالام 514233114871 /كي ل١7 /كشال /5نإ. عيمجلا

 .[مك6 /هحا6ه-

 هتبارقو « ىنزلا دلو نيب ثراوتلا - 0

 « ةقفنلاو «ريلا نم ةمومألا قح هيلع اهلو  همأ ئرتو  همأ ثري ىنزلا دلو
 هل الو ءوه هئري الو , هتقطت نم قّلخت يذلا هئري الو . تاهمألا مكح رئاسو
 « يبنجأ هدم وهو « كلذ ربغ يف الو  ةقفن يف الو ءرب يفال «ةوبألا قح هيلع
 ٍ . ام /كت 117476“ فالخ اذه يف ملعي الو

 '' " دلولا مأ ثاريم -

)401( 

 -م؟١١-



 هبتاكم ثرإ ديسلا ظارتشا -
 ١ (مبعه)

 ىتنخلا ثاريم -
(515) 

 قيقرلا .ثاريم - ٠

 ما
 ًاعم ثروملاو . ثراولا توم - 7

 . ناثراوتيال امهنأ ًاعم اتام دق ثروملاو ٠ ثراولا نأ نقيت نإ هنأ ىلع اوقفتا
 .[١٠؟رم]

 (ةكرتشملا ةلأسملا) ةوخإو , مأ عم نيجوزلا دححأ - 844

 نإف , قئاقش ةوخإو « مأل ًادحاو ًاخأو « ًامأو « ًاجوز تكرتو « تتام نم

 نيب عزوي مألاو . جوزلا ضرف دعب ىقبت امو الماك سدسلا ثري مألل خألا
 . عامجإلا هيلعو . ءاقشألا

 « ءاسنو ؛ ًالاجر ةوخإو ؛ مأل نيتخأو . نيوخأو « ًامأو « ًاجوز تكرت نإف
 . "'نوئري مأل ةوخإلاو . مألاو « جوزلا نأ ىلع اوقفتا دقف « بآل مهلثمو

 دقف « ةقيقش ًاتخأو . مأل ةدحاو ًاتخأو , أمأو . ًأجوز تكرتو « تتام نإو
 ثرتأ ةقيقشلا يف اوفلتخاو , نوثري مأل تخخألاو , مألاو . جوزلا نأ ىلع اوقفتا

 . ال مأ ايش ْ

 ًاتخأو , مأل ةدحاو ًاشخأو « امأو . ةجوز كرستو « ًالجر تيما ناك نإ امأ
 فصتنلا ذخأتال اهنأو « عبرلا ةقيقشلا تخألل نأ ىلع نوقفتم مهنإف « ةقيقش

 . عامجإب هنم طحت نأ دبالو , نآرقلا يف اهل روكذملا

 ةيقب نإو . ثلثلا مال ةوخإللو ء« سدسلا ماللو ء فصنلا جوزلل نآل . بآل وآ . ءاقشالا ةوخالل ءيش الو
 ءرمع لاقو . ةكرتلا ءالؤه قرغتسا دقو ء ضورفلا باحصأ دعب الإ.« ثرإلا نوقحتسيال ةبصع ةوخإلا

 . ثلثلا يف مآل ةوخإلا نوكراشي لب : ديزو , دوعسم نباو
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 جوزلل نإف «٠ بأل نيتحأو مأل نيتحخأو « امأو , ًاجوز تككرتو « تتام نمو

 يف مهثيروت ىلع عمجم ءالؤهو « ثلثلا مأل نيتخأللو 0 سدسلا مأللو. فصنلا

 . عامجنإلاب بألل نيتحخالل ءيش الو« دحأ نم فالخ الب ةضيرفلا هذه

 ت16 - 1114/5 مل١ال د٠ ١كرم ؟5/:4بإ]

 0-00 /هحالا

 ش مع نبا مهدخأ مأ نم ةوخإ - 4

 .:ملعلا نبال يقابلاو . امهنيب ثلثلاف « مع نبا امهدحأ مأ نم ناونخأ

 . فالخ الب مهس رخآللو . ةسمخ ملا نبال ةتس نم ةلأسملا حصتو

 يقابلاو « ثلثلا ةئالثلل نأ مع نبا مهدحأ مأل ةوحإ ةثالث ىف اوعمجأ دقو

 1 .[11/15١ف "1 /5ي] . معلا نبال

 بأل ةوخإو .مأل نيتخأ عم ناقيقش - 46

 ةوحخإ وأ 2 بأل ًامحخأ وأ 2 تاوخأو « مأل نيتخأو « نيتقيقش نيتخأ كرت نم

 ءيش الو ء ثلثلا ًادعاصف « مأل نيتح الو , ناثلثلا ًادعاصف ؛ نيتقيقشللف « بأل

 نسقيتم عامجلا اذهو« بأل ةوحخإلل الو بألإ ,تاوحخألل الوع بال تحألل

 ا هب عوطقم

 مع نباو ء معو ء ب نأل تاوخأو تاقيقش - اضلذل

 نيتقيق للف ( ًاّمع وأ ء مع نباو « بآل تاوخأو : نيتقيقش دقيقش كرت نم

 عامجإ اذهو « بأل يتناولل ء ءيش الو« يقبام معلا نبال وأ 2 معللو « ناثلعلا

 بآل يبتاولل يقاببا ثلثلا نأ يرصبلا نسحلا نع 'ركذ ًائيشث الإ « نقيتم

[377] . 

 توم

 توملا ضرم -

 توملا ضرم : ر

 سا "وء-



 توملا ةعيبط - 517

 . [507 /١٠١شّ] . ةّنُسلا لهأ دنع ةايحلا داضي ضرع توملا نإ

 ةلاكولا يف توملا رثأ -

(4499) 

 ىقيسوم

 يهالم : ر
 دولوم

 دلو زر

 هايم

 هايملا ةيكلم - 4

 اغإو « كلمتال « لويسلاو « ةجرختسملا ريغ راهنألا هايمك « ةماعلا هايملا نإ

 . عامجإلا كلذ ىلعو « لكلل قح يه
 . عامجإلاب كلم وهف ءزرحما ءاملا امأ

 ؛ 44 /4 2750 /مح] . ًاعامجإ هئامب قحأ وهف ءأرهن وأ « ًارثب رفتحا نمو

 . [(يدهملا نع) ١4" /هن 44١ /ش ٠

 ءاملا عيب - .

 (هان0)

 ءاملا ةقرس -

(1189) 

 ثدحلاو . ةساجنلا عفد ىلع ءاملا ةردق - 6

 . عامجإلاب سجْنلا عفد يف ةوُق ريثكلا ءاملل نإ

 -9ث9١9١19-



 نب دنمحمو , مصألا لاقو . عامجإلاب ءاملاب ةصوصتخم َْدَحلا ةراهط نإو
 ءرهاط عئام لكب ةساجنلا ةلازإو ٠ ثدحلا عقر زاوجب ىليل يبأ نب نمحرلا دبع

 .:[617/8١1ك (يلازغلا نع) 158- 58 /١ع]٠ مّصألا فالحب َدَتْعُي الو

 (غ١:80)

 رهطملا ءاملا ةفص - 8٠

 . "”ةساجغ هيف رهظت ملام يراجلا ءاملا لامعتسا زاوج ىلع اوقفتا - ١

 لبي مل يذلا « يراجلا ريغ ءاملا لامعتسا زاوج ىلع ةمآلا تعمجأ-'؟

 (لفش يم الو: بج الو هرفاك الو « ضئاح رم ناك الو« هيف

 «أهمحل لكؤيام ريغو « سانلا ريغ ناويح رْؤس الو كلذ ريغ نم الو

 ًانجآ ناك الو . ترهظ وأ ؛ هيف رهظت مل نإو . ةساجن هتطلاخ الو

 «عدفض هيف تام الو لح ءيش نم نكي مل نإو . هتاذ نم ًاريغَتم

 لسغ نم لستغم وأ «ثدح نم ءىضوتم لضف ناك الو « توح الو

 « هنم ترهطت الو « ةأرما هنم تأضوت الو « دعب ٍلِمعُتَسا الو « بجاو

 الو ءبصغ الو ؛ رحب نم ذحخؤي ملو نكح الو « سمي ملو

 هيف لج الو ءًائالث اهلسغي نأ لبق هدي همون نم مئاقلا هيف لخدأ

 الو «زيخخ هيف لبالو . هيف رهظف ه هرصنع بارت ريغ هطلاخف رهاط ءيش

 هئأضعأ نم ًائيش أّسضَو الو , لستغا الو  ناسنإ هب الو « هيف ًاضوت

 نسم لزن مأ «ًافاعز مأ ءاحلم مأ رم مأ.اوُلُج ناكأ ءاوس هب

 . ضرألا نم عبت مأ « ءامسلا

 ىلع ضرف هلامعتسا نأو « زئاج ءاملا اذهب رْهَطَتلا نأ ىلع اوقفتاو
 "3 214 11/ -5١رم] . هلامعتسا ىلع ردقيو . هدجي يذلا حيحصلا

 ١و1 /١ع75:794/1ي 7؟/1بال١ مهله مام

 ش مداح

 دكارلاك ياما ءاملا نآ دمحآ بهذم يف نيلوقلا دحأو , هيلوق نم ديدملا يف يعفاشلا : ةيميت:نبا لاق '''
 . [11/] . هيف رهظت ممل نإو « هيف ةساجنلا عوقوب نيتلقلا نودام:سجنيف , نيتلقلا رابتعا يف

-1١"8- 



 رطملا ءامب رهطتلا -
(596) 
 رحبلا ءامب رهطتلا -0

 يف ذاش فالخ هيف ناكو « "'ءاملعلا عيمج دنع ةزئاج رحبلا ءامب ةراهطلا

 1١[. /اح ؟؟ /١1ب ١١9 /1عا19 /١ي 15 /١ن 77١ك] . لوألا ردصلا

 ْ ةراهطلا يف ءاملا يف فارسإلا -

 (ةمل - 151

 مزمز ءامب رّهطتلا - "7

 سابعلا نع لقن امو . راكنإ ريغ نم مزمز ءامب رهَطتلا ىلع نوملسملا لزي مل
 . |1737 /١ع]. حصيال هفالخ نم

 سمشملا ءاملاب رهطتلا - 846+

 . "هيلع عمجم اذهو « ةهارك الب ةحيحص سّمَشْلا ءاملاب ةراهطل

 .[[ةراجلالا“ ١؟ه/ثعإ

 نجآلا ءاملاب رهطتلا - 4

 الب زئاج هيف تّلَح ةساجن ريغ نم نجآلا ءاملاب رهطتلا نأ ىلع اوعمجأ

 714 /١ي (ريثشنملا نبا نع) 117/ /١ع 9١ام] . ههركف « نيريس نبا الإ . ةهارك

 . [(رذنملا نبا نع)
 رهاطب طلتخم ءامب رهطتلا - هه

 تبنيام رئاسو « بّلُحّطلاك « هنم زَرحّتلا نكميال ام ءاملا ىلإ فيضأ ام - ١
 حيرلا هلمحت وأ « ءاملا يف طقسي يذلا رجشلا قرو كلذكو « ءاملا يف

 هيقلتف « هوحنو « نبتلاو ؛ ناديعلا نم لويسلا هبذجت امو . هيف هيقلتف

 اذإ ء امهريغو «راقلاو « تيربكلاك « ءاملا رارق يف وه امو « ءاملا يف

 موه. 9
 موو

 كتم



 ء اهيف ءاملا فقي يتلا ضرألا يف ناك وأ ؛ هب ريغتف  ءامإ هيلع ىرج

 ١ . هيلع عمجم اذهو « زئاج ءاملا 0

 : نم هوحنو « نارَْعُرلاك ٠ هنم زرحتلا نكمي رهاط هطلاخ يذلا ءاملا -

 ١ ددع رّهُطَم رهاظ ءاموهو . ًايلاغ هنع كفنت يتلا ةرهاطلا ءايشألا

 , زيبخ هنيف لي ءام يف ءىناه مأ نع يكحام لإ « ءاملعلا عيمج

 .:يرهزلا نع يكح كلذكو ؛ هب اضوتيال
 , حلملاك  ةيروهطلاو ؛ ةراهطلا : هيتفص يف قفاوي ام ام ءاملا ىلإ فيضأام - نإ

 ىلع قاب ءاخلا اذه نأ ىلع اوعمجأ دنقف .ءاملا ريغ اذإ « بارتلاو

 . هتيروهطو « هتراهط

 مل« بازتلا ةرثكل  ءاضعألا ىلع يرجيال ثيجب نخث نإف
 نيب فالخخ هيف ملعيال اذهو . ءاب سيلو « نيط هنأل: هب ةراهطلا زبجت
 :. ملعلا لهأ

 1 فالمخال يذلا عامجإلا نإف ءرهاط نم هيلع بلغ اج ءاماريغت اذإ - 5

 . رهطم ريغ هنأ وه هيف
 . فيضأ يذلا ءاملاب رهطتلا زاوج يف ملعلا لهأ نيب فالخ ملعي الو - ه

 : مل اذإ ءربدعلاو , نهدلاك «:ةطلاخخم ريغ نم هترواجمب هب ريغتيام هيلإ
 -7 157/1 /١ع]. هيف عمي ملو , ءاملا يف كلهي

 كاضل اك ل ل ا

 هوحنو :« درولا ءامب ريهطتلا - 465

 جعل ءامو ءرفصعلا ءامو « درولا ءامب زوجتال ةراهطلا نأ ىلع اوعمجأ

 . [رذنملا نبا نع) 55 /١ي 4١ام] . ءاملا مسا هيلع عقي قلطم ءامب الإ زوجت

 1 (موممز

 ةبرشألاب رهطتلا - 5461

 . ام. ذيبنلا ىوس ةبرشألا نم ءيشب رهطتلا زوجيال هنأ ىلع اوعمجأ

(4054) 
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 ناسنإلا رْؤَّس ةراهط -

 (ة550)

 محللا لوكأم رؤس ةراهط - 4
 . هب ءوضولاو « هبرش زوجي محللا لوكأم ناويحلا رؤس نأ ىلع اوعمجأ

 . [57 /١ب (رثنملا نبا نع) 54 /١ي ؟6ل ؟٠ام]

 ةلئاس هل سقنال ام هيف تام يذلا ءاملا - 6

 كلنب دسفيال امهوحنو , ءاسفتخلاو ءبابذلا هيف تام يذلا ءاملا نإ

 نب دمحمو « ريثك نب يحي لاقو . سجني هنأ يعفاشلل لوق يفو . عامجإلاب
 . [(رذنملا نبا نع) 18٠-18١ /١ع] . هيف برقعلا توب سجني ءاملا نإ : ردكنملا

 ةساجتب نخسم ءامب رهطتلا -
 . "دهاجم نع لقنام الإ , ةساجنب نخسملا ءاملاب رهطتلا زاوج ىلع اوقفتا

 . [؟؟ة/1ف]

 رهطتلاب لّمعَتسمْلا ءاملا ةراهط - 5

 : اهنولسغي الو , مهبايث ىلع ءاملا رطاقتيو « نوؤضوتي اوناك ةباحصلا نإ
 5١50 ١4١م (يعفاشلا نع) ٠١6 /١ع]. عامجإلاب رهاط ءاملا اذه نأل

 . [99 /١ح (رذنملا نبا نع) ؟*1//1ف

 ةفاظنلاو « دّربَتلا يف لمعتسملا ءاملا ةراهط -
 فالمخ الب هتيروهط ىلع قاب فيظنتلاو « ِدّربَتلا يف لمعتسملا ءاملا نإ

 . 14١ /١ي]. ملعي
 لمعتسملا ءاملاب عافتنالا - 0و1

 نجعلاو « خبطلاو « برشلاب لمعتسملا ءاملاب عافتنالا زاوج ىلع قافتالا
 . 1١8[ /١ع] . "اهوحنو «دربتلاو

 . [59 ١/ يأ . ءاش نم هيلإ عجري ليصفت هيفو . هيلإ لصتال ةساجنب نخسملا ءاما ىلع لومحم اذه
 . |(ضعبلا نع) 14 /١نإ . هب عافتنالا مدعو , لمعتسملا ءاملا ةعاضإ ىلع عامجإلا "

 -ه”#١١-



 ةساجنلل ءاملا ةيلباق - 4

 هسجنيال ءاملا : فيرشلا ثيدحلا اذه رهاظ فالخ ىلعاةعمجم ةمالا نإ
 . |1614 /؟ه] . ءيش

 ثكملاب وأ . ةساجنلا ةرواجمب ءاملا ريغت - 6

 م /احإ. ًاعامجإ رضيال ٠ ثكللب وأ « هبرق ةتيم حيرب ءلا ريغت نإ

 ١ ةساجنلا هريغت مل يذلا ءاملا - موكك

 هيف تعقوو ,رثكأف : نيتّلُقلا ردق ناك اذإ دكازلا ءاملا نأ ىلع اوقفت
 تو راك نصل رع

 ا١ؤام ١الرم] . عيمجلا عامجإب سجني هنإف « كلذ نم لقأ ناك نإف
 م5 - 1 /اح (رذلملا نبا نع) هم /١ي 77 /١ب ال40 ال414 21771/1ه
 : مساس ران

 رهاطب ريغتملا ءاملا -

 ْ (غ074)

  ةساجننب ريغتملا ءاملا - "ةكل/

 رثكأوأ“ هحير وأ ء هنول وأ ء همعط تريغف « ةساجن هيف تعقو اذإ ءاملا نإ
 ءاوس.« هب ةراهطلا زوجتال 2. كلذك مادام سجن وهف « فاصوألا هذه نم دحاو نم
 2/٠١ /5ه 9١ام] . عامجإلا هيلعو . ًاريشك مأ «اليلق ًاليلق « ًادكار مأ « ًايراج ءاملا ناكأ
 !ةرم:(هريغو ءرذلملا نبا نع) 5١0351 /1ج11؟ /13ط 6
 مال كلا ١/١ح (يعفاشلا نع) 50/9 /١ف (رذنملا نبا.نع) 45 /١ي ”١/7ب

 . [(يدهملاو ؛رذنملا نبا نع) 7١ 794 /١ن

 | سجبنلا ءاملا ةقارإ - 5958

 . فالخ الب اهتقارإ بجتال « بلكلا اهيف غلو يتلا ريغ « ةسجنلا هايملا
 . 86٠١| /؟ش]

 داو



 هتساجنبو « ءاملا ةراهطب كلشلا - 4

 « هتساجن نقيت نإو , هب ًاضوت هتساجت يف كشو « ءاملا ةراهط نقيت اذإ
 اذهو . هب اضوت هتساجن الو , هتراهط نقيتي مل نإو . ًاضوتي مل« هتراهط يف كشو

 هيف تعقو ولو , ةراهطلا هيف لصالاف « هريْعُم سبتلاو  ءاملا ريغت نإو
 . فالخ هيف ظفحي الو , اهلجأل هريغت نظي ملو . ةساجن

 امهنم دحاو لك نم أضوت ؛ هتيروهط تلطب دق ءامب روهط ءام هبتشا اذإو
 ' .بفالخ هيف ملعيال اذهو . ةدحاو ةالص نيءوضولاب ىلصو ؛ الماك اءوضو

 يرحتلا زجي ملو هب أضوت نيهبتشملا نيءانإلا ءام ريغ ًاروهط ءام دجو نإف

 الئ الا /١ي قفل فّلخ ريغب « مميتلا الو ء امهنم سجنلا ةفرعمل

 .[مة راح

 سجبنلا ءاملا هب رَهْطَي ام -

 فاضي امب وأ . هسفنب هريغت لاوزب امإ رهطي ةساجنلاب ريغتملا ريثكلا ءاملا نإ
 . هنم عبني امب وأ ءرهاط ءام نم هيلإ

 و ؛ نيتْلُق نع صقني هنأل هضعب ذخأب رهطيال نيَتْلُق ناك نإ هنأ الإ
 ٠ [98 - 01 /١٠ف 1417 /١ع]. هيلع قفتم هلك اذهو . سجن

 ءوضولا ةّلاسْغ - 0

 عامجإب رهاط « هبايث ىلع رطق امو . ءىضوتملا ءاضعأ ىلع يئابلا للبلا نإ

 . [(رذنملا نبا نع) 70/ /1ف] ملعلا لهأ

 ةساجنلا ةلاسُع - 81

 ء اهمعط ريغتأ ءاوس « ةسجن يهف « ةريغتم تلصفنا اذإ ةساجنلا ةلاسُع نإ

 مأ ًاليلق ءاملا ناكأ ءاوسو « ًاريثك مأ  ًاليلق ريغتلا ناكأ ءاوسو « اهحير مأ « اهنول مأ

 .|؟١1؟ /)عمت /7ي 7١8 /؟ش]. نيملسملا عامجإ اذه ىلعو . ًاريثك

 هايملا يراجم يف يّنَخَتلا -

74 

 -لا"١1١-



 بيم

 ْ ريتا دنع روضحلا - 405

 ..| هقوقخب ايلا , هنيع ضامغلو , هسيئاتو هريكذتل ضل دنع وضحا 0
 1 . [(يووتلا نع) ٠١ /4ن 778 /4ش]. هيلع عمجم اذهو  بَحَتْسُم

 ةلبقلل رضتحملا هيجوت -

 ٠ د هيلع عيجم اذهؤ ةلبقلا رضتحُملب لبقَتسُي نأ بحتسي

 رْضَتْسُلا نيقلت - ما

 .رافكإلا اوهركو « هللا الإ هلإال وتلا نيقلت ىلع ءاملعلا عمجأ
 . ةالاواو . هيلع

 « هناحبس هللاب هنظ ناسحإ ىلغ ههيبنت بابحتسا ىلع قافتالا نإو

 ىلاعت هللا هّدعأ امب هريشبتو « هدنع وفعلا ثيداحأو ؛ ءاجرلا .تايآ ركذو « ىلاعتو

 ' !. هيلع توميو , ىلاعت هللاب هنظ نسحيل هدنع هلامعأ نسح ركذو  نميلسملل
 ٍ 1١|. /4ن ؟98/4 ١ كالا/ /١ش]

 رْضْتْحْلا فرصت -

 نم ءيش الو « هُتْقدص الو ؛ هّئيصو حصت مل موقلخلا هحور تغلب نم
 . 43١[ /4ش] . ءاهقفلا قافتاب هتافرصت

 ْ تيا ينيع شيمغت لفي
 5 /؛ش]. تيما ينيع ضيمغت بابحتسا ىلع نؤملسملا عمج

 ش . [(يوونلا نع ا
 ةافولا نالعإ -

 « لسغلل مالعإلا زاوج ىلع هدعب امو« ةوبنلا نمز يف عامجإلا عقو

 00 ل0 /:ن] نفدلاو « ْلمَلاَو « ةالصلاو , نيفكتلاو

 تيملا ةيجست - نكح

 . .[(يوونلا نع) 4/:76ن 758 /4ش] . هيلع عمجم' تيملاب ةيجست بابحتسا

 -خ8”١١-



 تيملا ليبقت -

 مل« قيدصلا ركب يبأ لعف وهو «زئاج  ًاكربتو « ًاميظعت تيم ا ليبقت
 . [16 /4ن] . اعامجإ ناكف « دحأ هيلع هركني

 تيملا ىلع ءاكبلاو « ةحايثلا - "4

 شمخو ؛ بيلا قشو ؛دَحْلا مطلو « هيلع ةحايُتلاو , تيملا بدت نإ

 لاقو . عامجإلاب ةّمّرحُم اهلك ءروبُعلاو ؛ ليولاب ءاعدلاو « رعشلا رئشنو , هجولا
 . دودرم داش وهو . مارحب تسيل ةحاينلا نأب ةيكلاملا ضعب

 « ءاسنلل الو « لاجرلل زوجيال كلذ نأ ىلع ءاملعلا عمجأ دقو

 . ملعلا لهأ دنع حابمف ؛ بلقلا نزحو « نيعلا عمد امأو

 ءاكبلا وه هيلع تيما بدَمُي يذلا ءاكبلاب دارملا نأ ىلع عامجإلا نإو
 2: 7549 /4ش (ضعبلا نع) 7 /ةع)٠ نيعلا عمد درجعال « ةحاينو ء. توصب '

 231١7 /4ن (يوونلا نع) هذال /8ف ل566 - 1155١ 584 /98تالهه

 . [(يوونلا نع) 0
 ةحئانلا ةرجأ -

 و01

-1١15994- 



 دجسملا ىلإ تيملا لاخدإ -
 ِْ (؟49050)

 تيما ةزانج -
 ةزانج :َر

 تيملاربق لكش -
 ربق :ر
 تيملا نفد -

 نفد :ر
 هلفد « > . تيملا زيهجت ةقفن - 4

 |صورة حإ عامجإلاب لاملا سأر نم هربقو « هنفكو ( تيملا طونح نإ

 ةيدلا نم لوتقملا زيهجت -

(1610) 

 تملا لهأ ةيزعت - ”ةم409

 : :لاق هنإف يروغلا نعالإ « ملعي فالخ الب ةبحتسُم تْيملا لهأ ةيزعت نإ
 . [407/؟ي] . نفدلا دعب ةيزعتلا بحتستال

 تيملا ىلإ باوثلا لوصو - 4

 ١ ضعب فلاخو . ةمألا عامجإب هتوم دعب باوث هقحلي تيملا نإ - ١
 . هب دتعيال لطاب لؤق وهو مالكلا باحصأ

 . عامجإلاب تيملا ىلإ هباوث لصي ءاعدلا نإو - ”

 . عيمجلا دنع تقوم ءيش تيملل ءاعدلا يف سيلو

 نم كلذ ىرجم ىرج امو . قتعلاو « ةقدصلاو «رافغتسالا نإو - *

 ' زوجيامم تابجاولا هذه تناك اذإ « تابجاولا ءادأو جحلاو « لاومألا
 «تيملاه جفني كسلذ لك نإف « تيملل اهباوث لعجيو « يح ا اهلعفي نأ

 .نيتلسلا عامجإ هيلع . تيما نع ةقدصلا باوث يلا عفني امك

 .١8د



 ىلإ هباوث ءادهإو « نآرقلا ةءارق زاوج ىلع نيملسملا عامجإلا نإو - ؛

 ىمقرال لال ؤ/١4115-١119/1ش] . ريكن ريغ نم تييملا

 - ال1 - 11142 7ة0/78تب كال كالا /1ي 771/1 عشا

 . |(يوونلا نع) 9؟/14ن ١9 ه5 781 84- "هال

 تيملل نآرقلا ةءارق -'

(84) 

 تيملل ءاعدلا -|

(5084) 

 ةرفغملاب رفاكلا تيملل:ءاعدلا -

(8414) 

 تيملا نع جحلا -

(5:84) 
 تيملا نع فاكتعالا -

 مم

 تيملا نع ةقدصلا -

 (مكمئ- )5١84

 اهئادأ لبق ةالصلا تقو يف توم لا -

 (؟8)

 تيملا نع ةالصلا -

 موو - 77337

 موصلا ءاضق هيلع نم توم -
(545) 
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 ' تيم ىلع قحب ىوعدلا -

(044) ْ 

 توملا دعب نيدلا توبث -
0127 

 تيملا نع نيدلا ءاضق - ١6

 « تيل ىلع ةبجاولا ةيلاملا ٍقوقح ا ءاضق بوجو ىلع ةمألا تعمجأ

 هب هتّمذ ترب , هنيد يضُق اذإف . هريغ وأ « ثراو هنع هيضقي نأ نيب قرفالو

 . [(يوونلا نع) ؟8/4ن :٠١/13 - ٠١4 /ه.. 74/4 شآ]

 ديهشلا زيهجت -
 ديهش :ر
 :لفطلا زيهجت - 5

 ؛ لشي هنإق ءتاس ملا لهتساو ؛ ًايح جرخ نإ لفطلا نأ ىلع اوعمجأ

 . [(رذنملا نبا نع) 585/1ي ه١ ة/ا١ط ؟١امإ . هيلع ىلصيو

 :طقسلا زيهجم - 97

 فلي امنإو؛ هيلع ىلصيالو « لسغيال رهشأ ةعبرأ مت متي مل, يذلا طقسلا نإ

 هيلع ىللصي : : لاق هنإف « نيريس نبا نم الإ « فالخ هيف ملعيال اذه « 6 ةقرخ يف

 1 . [0/7"4ي] . حورلا هيف خفن هنأ ملع اذإ

 تيملا ةمرح - 48

 ١ 41ك] . ايح هتمرحك. تيملا نمؤملا ةمرح نأ اهيلع عمتجملا ةنسلا

 تيملا ةروع ىلإ رظنلا -
 (؟918)

 ٌرشلاب تيملا ركذ - 4
 . [8/4١١نإ . عامجإلاب زئاج رشلاب تيملا ركذ

 -99غ9-



 ةتيم
 اهئازجأو « ةتيملا ةسابغن -

 . يثامم سيل يذلا مدلا يذ ناويحلا ةتيم ةساجن ىلع اوقفتا

 . عامجإلا نارهاط امهنإف« اتام اذإ دارحلاو . كمسلا نإف « هيلعو

 ءاهخمو , اهفورضُعو , اهكدوو « اهمحشو « ةتيملا محل نأ ىلع اوقفتا دقو
 . سجن كلذ لك « اهبصعو

 76 78/١ ب] . دحأ نم ملعي فالخ الب سجن غبذلا لبق ةتيملا دلج نإو
 ١[ ٠ لاح هكح فكل كالا ؟ وكلا عالال/١ يا؟* رم

 دارخاو ء كمسلا ةتيم ةراهط -

(99) 
 ةتيملا عيب - 0

 كلذ نم ىنثتسيو « اهئارشو « ةتيملا عيب ميرحت ىلع نوملسملا عمجأ
 ءرعشلاك ةايحلا هّلحتالام ةتيملا نم ءاملعلا ضعب ىنثتسا دقو . دارجلاو ء كمسلا
 دازو , ةيفنحلاو . ةيكلاملا رثكأ لوق وهو , هعيب زوجي رهاط هنإف «ربولاو ؛ فوصلاو
 ؟1798/4-541تا١١ام]. فلّلاو « نرقلاو « نسسلاو ء مظعلا مهضعب

 76/7١؟ب (رذنملا نبا نع) ؟؟9/5ي (رذنملا نبا نع) 744/4ع 4/0/1 ش

 . |(رذنملا نبا نع) 47١/هن (هريغ «رذنملا نبا نع) 7707 2375/4 ف

 دارجلاو . كمسلا ةتيم عيب -

 (؟ةقل)

 ةتيملا دلجب عافتنالا - 47

 « غبدي نأ لبق « هريغب الو « عيبب « ةتيملا دلجب عفتنيال هنأ ىلع عامجإلا
 . [(يواحطلا نع) 757754 ؟١/4ح] . ثيللاو « يرهزلل ًافالخ

 ةتيملا لكأ -

)00 

-1١١#4#- 



 ' كمسلا ةتيم لكأ -

 (ماه)

 ْ دارجلا ةتيم لكأ -

)5 ٍْ 

 ديصلا بالكل ةتيملا ماعطإ -

 (كمك

 ةتيملا سم نم ءوضو ال -

 (؟ة319)

 ةتيملا سم نم لسغ ال -
(4441) 

 ةتيم هيف تعقو اذإ دماجلا ريهطت -
(6055) ْ 
 ' ةتيملا مكح هلام -

 ا (مق1

 . [(رذنملا نبا نع) ه8/1ن 718/1ف ه59/؟ع ؟امإ] . يم هنأل « عامجإلاب سس يحل ناويحلا ءاضعأ نم عطمام نإ ظ يحلا ناويحلا نم عِطُق ام ةساجن - و
 يحلا ناويحلا نم عطقام لكأ -

 ْ (؟110

 ثارسيم
 ثيراوم :ر

 -9و38ةغمع



 نازيم
 ةرخآلا تازيم - 15

 « ةمايقلا موي نزوت دابعلا لامعأ نأو , ناريملاب ناميإلا ىلع ةئسلا لهأ عمجأ

 . نازيملا ةلزتعملا تركنأو . لامعألاب ليميو « ناتفكو  ناسل هل نازيملا نأو

 . [(جاجزلا نع) 555/18ف] :

 تاقيم

 ةرمع“ جح :ر
 تيقاوملا دي دحت - "6

 ماشلا لهأ تاقيمو « ةيفلُخلا وذ ةتيدملا لهأ تاقيم نأ ىلع اوعمجأ
 لهأ تاقيمو , ململي نميلا لهأ تاقيمو . نرق دجن لهأ تاقيمو « ةفحُجلا
 «ةكم لهأ تاقيمو « قرع تاذ نم طوحأو ىلوأ قيقعلا نأو قرع تاذ قارعلا

 . "ةكم وهو , ميقم ريغ مأ « اهب ًاميقم ناكأ ءاوس . اهب ناك نمو
 اهبحاص ديريال يتلا ةدرفملا ةرمعلاو « جحلل تيقاوملا هذه نأ ىلع اوعمجأو

 . "لحلا نم تاقيملا نإف . ةكم لهأل ةرمعلا ًاشاح , هماع نم جحي نأ

 همارحإ رخؤي نأ « ةفيلحلا اذ هتاقيم ناك نمل زوجيال هنأ يف فالخالو

 . ةفححلا ىلإ

 هنيبو ٠ لايمأ ةتسوحت اهنيبو هنيبو « ةنيدملا برقب فورعم عضوم ءافلاب ةلمهملا ءاحلا مضب : ةفيلحلا وذ
 . يلع رابأ مساب نالا فرعتو . ةكم نم تيقاوملا دعبأ وهف . لحارم رشع ةكم نيبو

 نوكس عم ءايلاو ميملا حتفب ةعيهم اهل لاقيو . ةنكاس ةلمهم ءاح مث . ةمومضم ميجب : ةفحجلا
 نالا فرعت . ةكم نم لحارم ثالث وحن ىلع ةنيدملاو « ةكم نيب ةريبك ةيرق يهو ؛ امهنيب ءاهلا

 . غبار مساب
 وأ « كرابملا نرق هل لاقيو . ناتلحرم ةكم نيبو « هنيب لبج وهو . ءارلا ناكسإو فاقلا حتفب : نرق

 . ليسلاب نالا ىمسملا ناكملا نم بيرق وه . بلاعتلا نرق
 ىلعو . ةمركملا ةكم يبونج لبج وهو . نيماللا حتتفو « ىلوالا ميملا نوكسو ؛ ءايلا حتفب : ململي

 . اهنم نيتلحرم
 . تبرخ دقو . ةكم نم نيتلحرم ىلع ةيرق يهو ؛ ةلمهملا نيعلا رسكب : قرع تاذ
 . [159 - 95/19١/ع] . ةماهت روغ يف هؤام قفدي داو : قيقعلا

 . [8*9/؟شإ . ءاش مرحلا بناوج يأ نم هتاقيم نإ : يأ : لحلا "

-9١١48- 



 1 هغارف دعب اهدجسم يف ّلهُي نأ ةفيلحلا اذ هتاقيم ناك نمل لضفألا نإو

 ءاوتسا ىلع رمب امدنعو « هتلحار ىلع بكري امنيح لالفإلا رركيو « ةالصلا نم
 ش ءانهقف عيمج قفتا اذه ىلعو . ءاديبلا ىلإ كلذ ريخأت هل زوجيالو « '”ءاديبلا

 ! هما 1 هولا 18٠١ - 1ا/9/8تا19/9ط ١4م 552 ؛؟رم] ..راصمألا

 ١ مال 7لا/1ب اك - 15061 - هوك -ازموك# - هحالك -

 ' (هريغو ءرذلملا نبا نع ) 198/7ع (ربلا دبع نبا: نع) 788 37/7 ي

 بسحملاو « يعفاشلا ننع) 0 :7/5ف 9196 :191/5ش

 5 يربطلا بحملا نع) 7080 7917: 795/4ن 76//787174817ىج (يربطلا

 . [(رجح نباو

 تاقيملاو . ةكم نيب ناك نم تاقيم - 45

 باهذلا همزليالو ؛ هتكسم ةتاقيمف « تاقيملاو . ةكم نيب هنكسم ناك نم

 ٠ ءافلعلا بهذم اذهو . مارحإ ريغب هنكسم ةزوانجُم هلل زوجيالو « تاقيملا ىلإ
 ' ثيح هقاقيم : مزح نيا لاقو . اهسفن ةكم هتاقيم : لاق هنإف ء ادهاجم الإ « ةفاك

 . [(رجح نبا نع) ؟495/4ن 5:1/5ف 1944 -197/هش] : ءاش

 نيعملا تاقيملا ريغ تاقيمب رورملا - 517

 رمي يماشلاك , هلهأ ريغ نموهو « تاقيمب رم نم نأ ىلع عامجإلا نإ
 0 ينابل اذكو؛ ةنيدملا لهأ تاقيم نم مرحي نأ همزلي هنإف « ةنيدملا لهأ تاقيمب

 : . يلصألا هتاقيم يتأي ىتح رخؤي الو« تيقاوملا نم

 ' ا“ 1/8نف 195/2عا3؟/هش]. ”عامجإلاب مد“ :همزلو ء ءاسأ ٌرخآ نإف

 . [16879ك (يوونلا نع) ؟45/4ن (يوونلا نع)

 : ىف اولا دعص نآ ةفيلخا يذ يملع قوق عضوم :ءاديبلا "
 أ نباو ءروث وباو « ةيفنحلا تلاق هبو « هفالخ لضفالا ناك نإو « « كلذ هل زوجي نولوقي ةيكلاملا نآب بقعتو
 ١ تأقيملا اهلهآ تاقيم نإف « ةروكذملا نادلبلا نع اجراخخ نادلبلا نم ناكام اذكهو . ةيعفاشلا نم رذنملا
 . [195/4ن "1/5فإ . هيلع نوتاي يذلا

-١١45- 



 نوسنلا





 ران

 رانلا دوجو - 4

 قح رانلا ىلع اوقفتا

 . ةنسلا لهأ ةعامج لوقي امك « ةقولخم يهو

 . 18٠ 1١[ -1ع4هك ١؟رم] . عامجإلاب رفكي هنإف . كلذ فلاخ نمو

 رانلا ةفص -6

 الب ًادبأ اهلهأ ىنفيالو « ىنفتال , ًادبأ باذع راد رانلا نأ ىلع اوقفتا

 . [7١رم] . عامجإلاب رفكي هنإف ء كلذ فلاخ نم نأو « ةياهن

 حورلاو « دسجلاب رانلاب باذعلا -

 . [١؟"ارم] راثلا يف مهسفنأ عم لخدت ةاصعلا داسجأ نأ ىلع اوقفت

 را تطأ ل

 فلاخ نلو « مالسإلا نيدل فلاخُم رفاك لكل تدعأ رانلا نأ ىلع اوقفتا
 فلاح نم نأو . هيلإ هربصخ غولبو , 6 هللا لوسر ثعبم لبق نيفلاسلا ءايبنألا
 . [7١رم] . عامجإلا رفكي هنإف . كلذ

 نينمؤملا نم ةاصعلا باذع -
 . [10/؟ش] . ةّنسلا لهأ عامجإب تباث نينمؤملا نم ةاصعلا ضعب باذع

 (ةككز

 نيدلاب نيدملا باذع - ٠0
 هنإف فوت مل هئامرغل قوقح هيلع تبجو نم نأ ةنسلا لهأ بهذم نإ

 ةيقب تيقبو « تانسحلا تغرف اذإف « هتانسح نم مهيلإ عفدتف , ةمايقلا موي يتأي
 .رانلاب بقاعيف , هيلع عضوتف , هموصخ تائيس نم اهردق ذخؤيف قوقحلا نم
 .|١٠5/1١ش]

-99464- 



 زانلا يف دلخي نم - 4

 دلخخو ءراشلا لمخد « ملسم ريغ وهو تام نم نأ ىلع نوملسملا عمجأ

 « ةرفكلا رئاسو . ناشوألا ةدبع نيبو « باتكلا لهأ نيب ب كلذ يف قرف الو . اهيف

 هيلع مكح مث ءاهيلإ بسنتا نم نيبو . مالسإلا ةّلم فلاخ نم نيب قرفالو

 1 . [7١1رم ١/470ش] . رفكلاب

 (علدو موو ديلا د14

 رانلا يف دلخيال نم - 6

 . ىلع تام دحأ راشلا يف ددخيال هنأ ىلع ةّنسلا لهأو . فلسلا عمجأ

 . |1610 507 7/1 ش١ ديحوتلا

 راثلا نم جارخإلاب ةعافشلا -

 (5١5ة)

 ةلفاث

 عوطتتلا ةالص :ر

 ةوبن
 : ةوبثلا توبث - 5

 قح ةوبنلا نأ ىلعاوقفتا

 ,.|١"الرمإ عامجإلاب رفك دقف , كلذ فلاخ نم ناو

 ةوبتلاب كشلا -

 ْ (مووع- "415)

 : ةلاسرلاو «ةَوُبْنلا فيرعت - 7
 ' هيلإ ىجوملا ملعي نأب ىلاعت هللا نم يحولا يه ةؤُبتلا نأ نم فالخال

 ٠ لبق نم هملعي نكي ملام رمأ

 -95و86و0-



 اذهو ءام رمأبو ءام قلخ ىلإ هتثعب يهو . ةدايزو . ةوبنلا يه ةلاسرلا نإو
 . [10م]. هيف فالخال

 ديلا
 ءايبنألاو ء لسرلا لضف - 04

 ء 5 دمحم باحصأ مث « ءايبنألا مث . لسرلا : نجلاو ء سنإلا لضفأ نإ
 . دحأ نم هيف فالخ اذهو « نوحلاصلا مث

 « مهردقو « ءايبنألا ةعفر يف فلاخ نم نأ يف نيملسملا نيب فالخالو

 . 5١0٠| 47م]. املسم سيلف

 ءايبنألاب ءوسلا نظ -

 . [8/١48ش] . عامجألاب رفك ءايبنألاب ءوسلا نظ

 ءايبنألل ءاعدلا -

)١459(| 

 ءايبنألا ددع ديدحت - ٠٠ ش

 نآرقلا يف ىلاعت هللا هأمس نم مهنم « ريثك ءايبنأ ناك هنأ ىلع اوقفتا

 . انل مسي مل نم مهنمو « ميركلا
 . عامجإلاب رفكي هنإف « كلذ فلاخ نمو

 « حونو . سيردإو « مدآك « قح نآرقلا يف ركذ يبن لك نأ ىلع اوقفتاو
 . ١177| 2 151/رم] « مالسلا مهيلع مهريغو « ىسيعو « ميهاربإو « حلاصو

 ءاسنلا ةوبن - 0١

 نم نأ يرعشألا نع لقن ام الإ « ءاسنلا ةوبن مدع ىلع عامجإلا نإ

 ءةيسآو ؛ رجاهو ء ىسوم مأو « ةراسو ؛ ءاوح : نه تاسيبن ءاسنلا

 ؟5/9١.ش (يوونلاو « ينامركلا نع) 5/785556748/5١٠ف] . ميرمو

 . [(ضعبلا نع)

 -9556مهو-



 نامقل ةوبنا-

 : ةمركع لاقو . ًايبن نكي ملو , ًاميكح ناك نامقل نأ ىلع ء ءاملعلا قفتا

 1 . [(يبلعتلا قاحسإ يبأ ن نع) 485/١ ش] لوقلا اذهب درفت دقو . ًايبن ناك

 مالسلا هيلع ىسومل هناحبس هللا ميلكت -

0 00) 
 مالسلا هيلع ىسيع ةعيبط - 401

 « ميرم نيطب يف ندكلو ء ركذ ريغ نم قولخم دبع ىسيع نأ ىلع اوقفن
 . [10ةرم] . ركب يهو
 مالسلا هيلع ىسيع لوزن - 4

 ١405/1ش] ةّنسلا لهأ دنع حيخصو , قح مالسلا هيلع ىسيع لؤزن

 : |5341 ؟ك (ضايع نع)

 لاجدلل حيسملا لتق -

049 

 رفكلا نم يبنلا ةمصع - 6

 مهو وبلا دعب ءايبنألا ىلع زئاجب سيل زفكلا نأ يف فالخال
 . ٠ [«ضايع نع) ؟١9/1/1ف (ضايع نع) ١5١/7 ش] ..هنم نوموصعم

 ٍْ يصاغملا نم يبنلا ةمصع - 1 ٠
 ؛ هتلزنم طمتو اهلعافب يرزت يلا رئاغصلا نم ثوموصعم ءايبنلا نإ

 . [١1قح (ضايع نع) ١150/7 ١91 ش 55/8ف] . هتءورم طقستو
 غيلبتلا يف يبنلا ةمصع - 7

 نوموصعم ءايبنألا نإف . لوقلا يف غالبإلا هقيرط ناكامب لك نأ ىلع اوقفتا

 . لاح لك ىلع

 ام



 91١/؟ش]. "عامجإلاب كلذ يف مهيلع وهسلا لوسخد زوجي الو
 . [(ضايع نع) 78/7ف (ضايع نع)

 لاعفألا يف يبتلا وهس -

 ةماع لوق يف ةزئاج لاعفألا يف مالسلا مهيلع ءايبنألا نم وهسلا عوقو ْش
 نبا نع) ١/400فإ . وهس يبنلا ىلع زوجيال : اولاقف , ةفئاط تّذشو . ءاملعلا

 . [(ديعلا قيقد

 يبنلا لتاق رفك - 6

 رفاك ؛ مالسلا مهيلع هللا ءايبنأ نم يبن يأ لتاق نأ ىلع نوملسملا عمجأ

 . [7ا١ 0١4ك] ىلاعت هللا لزنأام لكب ًارقم ناك نإو « كلذب

 يبت

 ةوبل :ر

 ًارهاط ذيبنلا نوكي ىتم -
 كلذو « اركسسُم رصي ملو « ٌدَتْشَي مل يذلا ذيبنلا ةراهط ىلع عامجإلا نإ

 « اهوحن وأ « لسع وأ « شمسشم وأ « بسيبز وأ «رم تابح هيف عضو يذلا ءاملاك :

 . |9171 - 6/١ /9ع] . ًاولح راصف

 بيبزلاو ءرمتلا ذيبن - 105١

 ريغ بيبزلا ذيبنو ءرمتلا ذيبن ةحابإ ىلع نقيتملا عامجإلا حص
 . [94١١م] . نيطولخملا

 ذيبنلا ةينآ - 07

 - 5١14552 ١/450ب]. ةيقسألا يف ذابتنالا زاوج ىلع اوعمجأ

 ”اظتخلل

 وأ ٠ لعفلاب الصتم امإ كلذ نايب هل عقي لب « هيلع رقيال هنآ ىلع كلذ زوج نم قفتا معن . هوبقعت نكل '”
 . |78/9ف] . هدعب

 "م١١6 -



 ذيبنلا برش - 0

 خلي لوا سو« ملح ام وك ذي يق برش
 . ةمألا عامجنإب حابم ,راكسإلا دح

 0/1 اة نيملسملا عامجإب مارح وهف « .ركسأ َنإِف
 1 405 1ةه1/1ب

 1 ذيبنلاب ءوضولا - 4

 هنأ ءاملا دوجو لاح يف ًادوجوم ناك اذإ رمتلا ذيبن نأ ءاملعلا عمجأ
 . [8//19 ط] ”'ءاجم نسيل هنأل , هب ًاضوتيال

 راشن

 فافزلا يف راثثلا - 6

 . [918/9/ي] . هطاقتلاو «راشّلا ةحابإ يف فالخال

 ةساجن
 ةراهط :ر

 هطئاغو ؛ ناسنإلا بوب ةساهن - 5

 6 هبانتجا | بوجوو « هطئاغو ؛ يمدآلا لوب ةساجن ىلع نيئملسملا عامجإ نإ
 ْ لوب ةساجن يف فلاخي ملو ؛ ىثنألاو ء ركذلاو ء ريغصلاو « ريبكلا نيب قرفال
 ' نم هريغو « يعفانتلا نع يكحامو « يرهاظلا دواد الإ معطي مل يذلا يبصلا
 ١ ؟هالء هدو ؟عااام ملوك - فيفا ًاعطق لطابف« « يبصلا لوب ةراهط
 م ال5 شالا /5يالال ءا/١/4ب 8١ا/م ١ ةرسم (هريغو « رذنملا نبا نع)

 ا ديل 7/١ ح (ضعبلا نبع)

 منهل فئامالو « ةباحصلا نضمب لصق رهو اج رفسلا يف رستلا ذيب وضل : :مهضعب لاق '
 . عامجإ رهف

 ا ةبامتصلا كشلوأ نمع يور هنالو , 86 هللا لوسر ريغ دحأ لوق يف ةجحال هنآل « دودرم اذه نإ
 . [44١م 77/9 ب] . مهنع يورام فالخ

 -ع#ه١١-



 يبصلا هيلع لابام ةسابغ - 007

 .[797/5ش] يبصلا هيلع لاب يذلا ءيشلا ةساجن يف فالخ ال

 مدلا ةساجن - 04

 « كمسلا مد ًاشاح . ناك مدي يأ نم ريثكلا ةسابن ىلع نيملسملا عامجإ

 . همد ليسيال امو

 يذلا مدلا نم ليلقلا نأو 3 سجن سجر حوفسملا مدلا نأ ,' يف فالخألو

 . هنع زواجتم ًاحوفسم ًايراج نوكيال

 اوعمجأ مهنأ الإ . ًاعامجإ اهوحنو , ةضاحتسالا مد ةساجن نع ىفعيو
 -ا/١/7ب ؟ا/:7ك ١ؤرم ه514/7؟عالا/"ش]. ءامدلا رئاسك . هلسغ ىلع

 . [(يوونلا نع) 1٠١ -89/1ن ؟7؟/١ح ١/781ف /7/9ي لال ال

 ركذلا نم جراخملا ةسابغ - 46
 . ءاملعلا هيف فلتخي مل اذهو . ينملا الإ ء سجن ركذلا نم جرخيام لك

 يف فلاغخي ملو . يذملاو . يدولا ةساجن ىلع ةمألا تعمجأ دقف « هيلعو
 . [١07/1ن 7/1/5ي هه9/؟ع ؟90ه5ك] . ةعيشلا ضعب الإ يذملا

 ديدصلا ءام ةسابجن -

 اوي قافتالاب سجن ريغتلا حورقلا ءام

 رمخلا ةساجن -

(04:5) 

 ناويحلا نم سجتلا -
 33١0 - ١815(

 ناويحلا لوب ةساجن -

0:9 

 ريزنخلاو . بلكلا نم حشري ام ةساجغ -
 م(

-9595868-- 



 ةتيملا ةساجن -

 موق

 يحلا ناويحلا نم عطقام ةساجن -

 موو

 . نيجّرسلا ةساجن - 0

 . [574/4ي] . نيجرسلا ةساجن ىلع عمجم

 سجنلا نيجرسلا عيب -
 : (هامهز

 اهنرشو . ةساجنلا لكأ - 00

 :ركسملا ذيبنلا اشاح مارح « اهبرشو « ةساجنلا لكأ نأ ىلع اوقفتا

 وأ همّجط وأ ؛ هنول تلاحأف , ةساجنلا هتريغ عئام لك نأ ىلع اوقفتاو

 ..ملسملا ىلع هبرشو « هلكأ مارحف « اهتحئار وأ ؛ اهمعط وأ « اهنول ىلإ « هتحئار
 ْ .[75:54ك 16١ كورم]

 ةسجنلا نيعلا عيب -

 (هالك)

 ' ءاملا يف ةساجنلا عوقو -

 موكا - موكك)

 ةساجنلل ءاملا ريغ عئاملا ةاقالم- 0

 ةساجنلا ةاقالمب سجني ؛تابطرلا نم اهريغو ؛ تاعئاملا نم ءاملا ريغ نإ
 ا ءاملعلا نم دحأل فالخ هيف ملعيال اذهو . ًالالق تغلب نإو

 سجنلا عئاملا ةقارإ - 5

 مدفع ولو ؛ تاعئاملا لا ليل نسم ةساجنلا هيف عقتام ةقارإ ىلع عمجإلا

 .[7؟١/52ف] . هنمث

 -5ه١١-



 ةساجنلا ةلازإ - ٠

 الب ضرف يهو . عرشلا يف اهب رومأم ةساجنلا ةلازإ نأ ىلع ءاملعلا قفتا
 . [157م17/1ب]. فالخ

 ةساجتنلا ةلازإ ىلع ءوضولا ميدقت - 6

 . ةضقانلا ريغ ةساجنلا عفر ىلع ءوضولا ميدقت ةحص ىلع عامجإلا

 .[مة/لاحإ

 ةساجنلا هنع لازت يذلا لما - 409

 مث ؛ نادبألا : تألحم ثالث نع لازت ةساجنلا نأ ىلع ءاملعلا قفتا
 . |5457 ١/80ب] . ةالصلا عضاومو . دجاسملا مث « بايثلا

 ةساجنلا هب لوزتام - 4088

 . حضنو « حسمو ؛ لسغب لوزت ةساجنلا نأ ىلع ءاملعلا قفتا

 عيمجلو « تاساجنلا عاونأ عيمجل ماع ءاملاب لسعغلا نأ ىلع اوقفتاو

 . ةساحنلا لاحم

 ىلعو « (ربدُلاو ليقلا) نيجرخملاب زوجي راجحألاب جسملا نأ ىلع اوقفتاو

 . سبايلا بشعلاب نيلعنلاو « نيفخلا حبسم زوجي هنأ

 هولعج مهنأكو ؛ هيف كّئثام ةراهط حضنلا نأ يف ء ءاملعلا نيب فالخالو 1

 5 نك ةسوسولل ًاعفد

 .٠ عامجإلاب هوحن وأ 0 فافجل اب نوكت مئاهبلاو 0 دولوملا ةراهط نأو

 « اهفاصوأل بهذا ةساجنلا عضوم رمغب رهطت ةسجنلا ةوخّرلا ضرألا .نإو
 1 . عامجإلا كلذ ىلعو « ءاملا بصني مل نإو

 دقو « بجاو ريغ اهرفحو « حزنلاب حرطت اهنإف ءرئب يف ةساهغ تعقو ولو
 554/1ف 14/1ط ؟471/- ؟١٠94ك ؟؟رم 8708/١ بإ . كلذ ىلع اوعمجأ

 . [(رجح نبا نع) ؟9/1ن 18:70 55/1 (يباطخلا نع)

 هايم 3

 . |[١/59ن] . وه ةساجغ يال حضنلا يف اوفلتخا

 -لام١9١-



 1 ةساجنلا ةلازإ ةين -

 ضب دبشو ؛ نيملسسمملا عامجإب ةين ىلإ رقتفتال ةساجنلا ةلازإ نإ
 | نلبي 2751/1ع] . عامجإلل فلاخم لطاب اذهو؛ اهبجوأف , ةنيعفاشلا

 : . [7/8١١ش (يوغبلاو « يدرواملا نع)
 زيهطتلا لومش -

 . قفتم اذهو « هتراهط حصتال ه هريهطت بجي امم ًاريسي ًاءزج كرت نم نإ

 ' .[؟114/9ش] . هيلع

 ةساجنلا زيسي نع وفعلا- 0

 . [/١/7ب] . تاساجنلا ضعب يف ريسيلا نع وفعلا ىلع اوعمجأ
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 ةتيم هيف تعقو اذإ دماحللا ريهطت - 5

 3 ةراسفلاك 0 ةتيم هيف تعقو اذإ هوحنو نمّسلاك ذماجلا ماعطلا نإ

 ءازجأ نم ًائيش نأ قّقحن اذإ ماعطلا نم اهلوحام حرطيو حرطت اهنإف « روتسلاو

 نبا نع) .774/1ف] قافتالا هيلعو « ماعطلا نم كلذ ريغ ىلإ لصي مل ةتيملا
 1 .[١/١17ع (ربلا دبع

 سجبنلا بوثلا ليذ ريهطت - 04+

 ىلع رجب نوكي اغإ سجنلا ليوطلا ةأرملا ليذ ريهطت نأ لع ءاملعلا قفتا

 ناكم ىلع ٌرجلاب زهطي مل « هتباصأف « ةبطر ةسانغ ىلع اهو ترج نمو
 . [(يباطخلا نع) 1144/1ع١/27ب]. عامجإلا هيلعو . رهاط

 بلكلا مول نم ءانإلا لسغ - 05

 ءريفعتو + تارص عي هلسفي رهطي بلكل هن خلو يذل ءانإلا نإ

 'ءامجإلا هيلعو « بارتلاب

 . (5116) يف ةيميت نبا قيلعت رظنا 0
 . [1رم] رهط دقق « بارتلاب ةنماثلاو ؛ تاره عبس ب لكلا رثآ لسغ نم نآ ىلع اوعمجأ '''

 دمة3١١-



 الإ مزلي ال كلذ نأو « تالسغلا هذه بوجو ىلع اوعمجأ دقو

 . لامعتسالا دنع

 ءاملاب بلكلا هيف غلو يذلا ءانإلا لسغي نأ زوجيال هنأ ىلع عامجإلا نإو
 "17//١ن (ضعبلا نع) 777/1ف 701لا/ - ؟١اله - 17١7ك| هيف هلسغ يذلا

 . [(هريغو ءربلا دبع نبا نع)

 ريزنخلا رثأ ريهطت -
)١8155( 

 ةرهلا غولو نم ءانإلا لسغ -

 . [0/1*١1ع] . "عامجإلاب بجيال هيف ةرهلا غولو نم ءانإلا لسغ

 مجاربلا لسغ - 10

 ىلع قّقتمو , ءوضولا ءاضعأ ةيقب نع ةلقتسم ةّنُس مجاربلا لسغ
 . [”١4/1عز .. هيايحتسا

 بوثلا نم ينلا لسُغ - 407

 . [١04/1ن] . فالخ الب زئاج بوثلا نم ينملا لسغ

 يذملا لسغ -

 . |[؟ 5ث هيف نوفلتخيال اذهو « شريالو ؛ لسغي يدملا

 لوبلا ةرطق هب رهطتت اف - 4

 يف ةعقاولا لوبلا ةرطق ريهطتل يفكي هب ًاضوتيام رادقم نأ ىلع اوعمجأ

 . [١/18بإ . ندبلا وأ ء بوثلا

 ريغصلا هيلع لابام ريهطت - 405٠
 لكأي مل يذلا يبصلا هيلع لابام ىلع شرلا بوجو ىلع نوملسملا عمجأ

 . ةيذغتلا ةهج ىلع ماعطلا

 . [؟ةرم] . رهط دقف « بارتلاب ةنماثلاو « ءاملاب تارم عبس رهلا رثآ لسغ نم نآ ىلع اوعمجأ '''

 -98ه8-



 . فالخ الب لسغلا بجو دقف « لكأ نإف

 « يلعو «'نينمؤملا مأ ةملس مأ لوق وهو« اهلوب لسغي هنإق ةريغصلا امأو

 8174 - 711/؟ش (يقهيبلا نع ( ه7/4/7ع]٠ ةباحصلا نم امهل فلاخمالو
 0 ا[

 ردت

 | ' رذنلا ىنعم -

 ' اذه. . هسفن ىلع لا لعف « ءرملا باجيإ : ةعيرشلا يف بجاولا ر لنلا

 كاك مةمكإ ءاملعلا دنع ةظفللا ةقيقح ةقيق

 ودّتلا مكح - 1

 هب ل ناك اذإ هب ءافولا بوجوو ؛رذلا ةحص ئلع نؤملسملا  عمجأ

 . [137/4- 1 اكتخل ة١1/1ي ٠ //شإ هيف ةرافكالو « ةعاط

 رذنلا ةفص - 0“

 ريغ( غ  نيخلابلا « ءالقعلا « رارحألا لاجرلا نم رذن نم نأ ىلع اوقفتا

 ام ةقدص وأ ؛ ةالصلا هيف زوبت تقو يف ةالص نم ًارذن لجو رع هلل « ىراكسلا

 ,زئاج مايص وأ « جح وأ  ةرمع وأ « هيثلث كلذ دعب :هلايعو.« هسفنل يقبي ام كلمي

 صضخش :قشع وأ ءاهنيعبو رذن نيح اهكلمي بقر قدع رأ زئاجن فاكتعا وأ

 : ءيشل, اذكو اذك ناك نإ لجوزع هلل ركشلا ليبس ليبس ىلع كلذ لك
 ملام ءرذن ام هْمّرلي هنأ , كلذ ناكف٠ لجو زع هلل ةينصعم هيف تسيل « هركذ

 هكلم نغ تجرخ « « اهقتع رذن يتلا ةبقرلا وأ . هب ةقدصلا رذن يذلا ء ءيشلا نكي

 ثلث رذنامزواجت وأ « توملا ضرم ًاضيرم نكي مل امؤ ؛ ءيشلا كلذ نوكي نأ لبق

 . [5١الام 15-151 رم] . هلام

 .رذتلا ة ةغيص - 54

 . ةاةينل هيف يفكتالو ١ لوقلاب الإ دقعنيأل رذنلا نأ ىلع عامجإلا

 . 559/4 . كلام فالخخ ىؤري ذإ ءرظن عامجإلا ىوعد يف "أ

 - و١5اا-



 وهق ءرذن وه وأ ءاذك رذن يلع : :وحنو ؛ هنم فرصت امو ء ترذن : لاق نإو

 . |(ىبحي ىيحي مامإلا نع) ؟ا/ةح] ًاعامجإ رذنلاب حيرص

 رذنلا هلمشيام - 06

 لبق ةئداحلا ةلصفنملاالو . ةلصتملا هعورف لخدت مل رذنلا نيعت ىتم
 . [؟9// ؛ح] . قافتالا كلذ ىلعو , دقعلا هلوانتيام لخدي امنإو ؛ ثنحلا

 "”قلطملا رذّتلا -

 سصضعبلا نع يكحام الإ . هموزل ىلعو . قلطُلا رذلا داقعنا ىلع اوقفتا

 . قلطملا رذنلا زاوج مدع نم يعفاشلا باحصأ

 نباو« ةشئاعو دوعسم نبا لوق وهو « نيميلا ةرافك هب بج رذنلا اذهو

 4١08/١ ب] . اعامجإ نوكيف « مهرصع يف فلاخم مهل فرعيالو « رباجو ,« سابع

 .|؛ة١١/5ف ةل/١٠ئي :4:4-

 "ديقملا رذتلا - ١5هال ٠

 . ةعاط رذن ناك اذإ ء طرشلا جرخُم هجرخُم يذلا رذنلا موزل ىلع اوعمجأ

 ةيصعم تسيل ةفصب قلعُنا رذنلا مايص نأ ىلع اوقفتا دقف « هيلعو
 . [؟؟9/45- ١486/1ف ؟ةرم ١/409ب] . ضرف

 اذيلإ .ضغلاو جاجّللا رذن -

 « هيلع فل ام ءافولا نيب َيخُم هنأ همكحو : نيم بضغلاو جاجا رن

 ءرمع لوقاذهو. نيمي ةرافك نيبو «روذنملا لعف نيب ريختيف « ثنحي نأ نيبو

 نم « ةملس يبأ تسب بيزو . ةصفحو . ةشئاعو « سابع نب باو « رمع نباو

 .|ة :١ و/ةيإ. مهرصع يف مهل فلاخمالو ؛ ةباحصلا

 وأ« جحآ نأ رذت يلع هللا : هلوقك ءربخلا جرخم جرخملا وهو : قلطم رذن : ناعون ظفللا ةهج نم رذنلا '''
 : هلوقك ؛ طرشلا جرخم جرخملا وهو ديقللا رذنلا وه يناثلا عونلاو ٠ رذنلا جرخمب حرصي نأ نود ءرذن هلل

 .[|١/18بإ.. . اذك رذن هلل يلعف ءاذك ناك نإ ٠

 , ةقباسلا ةيشاحلا :

 هب ثحي وآ « ائيش هب هريغ وأ , هسفن عنمب نأب نيميلأ جرخم رذنلا جورخخ وه : ةلا
 ةنس موصوآ « يلام ةقدص وأ , جحلا يلع هللف ءاديز تملك نإ : لوقي نأ لشم ؛ ءيش ىلع
 .|ة١ة/ةيإ

-1١1١54- 



 : حابملا رذن -

 . عامجإلا هب ءاقولا بجي ال . بوكرو « سبلك « حابملا رذن
 . [151رم*/4/8ع] . "هيلع ءيشال هنأ ىلع اوقفنا دقف؛ هب في مل نإف
 ها  ةعاّطلا رذن -

 ' ةلباقم يف مصلاكا عرشلا يف بوجولاب لصأ اهل ةعاط مازتلاب رذنلا نإ
 ملعلا لهأ عامجإب هب ءافولا همزلي اذهف « اهعفدتسا ةمقن وأ: اهبلجتسا ةمعن
 . [(يبطرقلا نع ) 747/40 (يبطرقلا نع) 46 /١١ف ١٠/57ي]إ

 اةيصعملا رذن - 0١

 ' . "”عامجإلاب هب ءافولا لحييال مرحُم ةيصعملا رذن نإ
 هوحن وأ «ًاملظ ملسم لجر لتقك , ةضحم ةيصعمب رذن نم نإف ؛ هيلعو

 ؟/4/١ح 1945/11 ف ا١"ارم ١٠/97ي] . اعامجإ ةرافكلاو . ثنحلا بجو
 . |[ ة/ىذ

 تمّصلا رذن - 7

 ركب يبأ لوقوهو . هب ءافولا همزلي مل مالككلا نع تمّصلا رذن نم
 : . 18/7 ةياحصلا نم دحأ هفلاخي ملو , قيدصلا

 لاملارذن - 05

 ليبس ينف وأ هللا ليبس يف هلك هلام لعجي نأ رذن نم نأ ىلع اوقفتا

 ىلع ًارذت ناك اذإ كلذو ةرافكلا هعفرت سيل ِةنأو ؛ ةمزلي هنأ « ربلا لبس نم
 : . اني هنومسي يذلا وهو « طرشلا ةهج ىلع ال« «ربخلا ةهج

 ' .دنكوأو ء ةيصعملا رذن يف عازنلاك , هكرت اذإ ةرافك هيف همزلي له « حابملا رذت يف عازنبا : ةيميت نبا لاق '')
 يبأ لوق وهو . فلسلا رثكأ بهذم كلذكو . عيمجلا يف نيميلأ ةرافك موزل دمحأ بهذم رهاظو
 للككإ“ نيميلا رذنلاب دصق اذإ هنع ليق نكل « هريغو « ةفينح

 ا « نيصحلا نب نارمعو « رياجو ؛« ساسع نباو « دوعسم نبا لوق نم نيميلا ةرافك رذانلا ىلع بجيو '
 ا « يمقاشلاو « كلاسو ٠ قورسم لاقو . دمحأو « هياحصأو ؛ ةفينح يبأو ؛ يروثلاو ء بدنح نب ةرمسو
 3 يإ هيلع ةرافكال هنآ دمحأ نع ةياورو

3 

 -اوك؟-



 هكلمي ام ثلثلا ديدحت يف ربتعي هنإف هلام ثلثب قدصتي نأ رذن ولو
 72/82 47/5ن 584/هف ١4*/بإ. قافتالا هيلعو ءرذنلا لاح

 . [(دشر نبا نع)
 موصلا ردن - 54 ,

 دحاو موي مايص هئاقول همزليام لقأف « دم ديدحت نود ًاقلطم ًامايص رذن_ نم
 . فالخالب

 . عامجإلاب ءاضقو « ءادأ  ناضمرك ناك نيعم رهش موص رذن نمو

 ريغل ناك نإو  ًاعامجإ ينبي هنإف « هوحنو « ضيحلاك « رذعل هقرف نإف
 . عامجإلاب فنأتسي هنإف ءرذع

 . فالخ الب أموي نوثالث هأزجأ ءرهش مايص رذن نإو

 ةّلهألاب اهموص هأزجأ ءرهش لوأ نم اهأدتباف « ةعباتتم رهشأ مايص رذن نإو
 . فالخ الب

 . ًاعامجإ يلايللا ركذ اغل  اهيلايلب مايأ ةثالث مايص بجوأ نمو

 الف « سافن وأ ء ضيح موي قفاوف « نالف مدقي موي موصت نأ تردن نمو
 التءلاطهءللأ «١٠/١٠٠ي].ملعلا لهأ نيب فالخ ريقي موسصصت

 |1557 ماك

 ديعلا يف ناك نإ رذنلا موص -

 (؟ةمدح)

 فاكتعالا رذن ءاضق -
 م:

 مارحلا دجسملا ىلإ يشملا زذن - 6

 ءافولا همزل مارحلا هللا تيب ىلإ ًالجار يشملا رذن نم نأ ىلع اوقفتا
 الب دمحأو , يعفاشلا لوق وهو « ةرمع وأ ء جحح يف الإ يشملا هئزجيالو . هرذنب

 . ملعي فالخ

-١١517- 



 ,ًاعامجإ هل لدبالو « مد هيلعو . زجعلل بكري هنإف «ًايشام جحلا رذن نمو

 هيلعو , مانيأ ةئالث مصيلو « بكريسلف ؛ ًايفاح تّيبلا ىلإ يشملا رذن نمو
 -141414 559 - -177/هتالكارم 16/١41بإ ملعلا لهأ دنع لمعلا
 .[5 ا/كخ 1/1١ ي ؟١الالال

 ْ مارحلا دجسملا ريغ ىلإ يشملا رذن -أ قه

 تع كال هيلع بجي ل األ ىلع شاة ىلإ شل رق نم
 . دحأ

 ملو ؛ ةروشلا ةئيدملا دجسم ىلإ وأ ء سدقملا تيب ىلإ يشمل يلع : لاق نمو
 | مل هنإف « ةالصلا ريغل امهدصق دارأ امإو « نيدجسملا نم دحاو يف ةالصلا وني
 ,[37تالالال د يدل امهيلإ باهذلا همزليال هنأ يف ءاملعلا فلتخي

 0 رذنلا ءافو تاكم ديدحت - 01/

 الب ءأزجأ لص عضوم يأ يفق ةالصلا همزل مزجلا يف ة ةالصلا رذن اذإ

 همز عضوبب ًامايص وأ .ةالص رذنول: لاق هنإف « ثيللا نع الإ « ملعي فال

 1 | ىلع هقفاوي ملو . هيلإ ىشم دجسملا ىلإ :يشملا رذنا نمو : عضوملا كلذ يف هلعف

 .'ءاهقفلا نم دحأ كلذ

 هنإف . اهذجسم يف ىّلصيل . ةمركملا ةكم ىلإ يشملا رذن نم نإف ؛ هيلعو

 1 ءالالكك (يواحطلا نع) ٠١4/6٠١ ي]. 5 يبنلا دجسم يف ةالصلا هئزجيال

 ٍ ةكم ىلإ ةندبرذن - 518 ٠

 ناكت انك رمأ ناك نإ« ةكم ىلإ ةمدب يذهي نأ ذل نم نأ ىلع اوقفت
 ١" . [0؟١رم] . ةندب.يدهي نأ هيلعف «رمألا كلذ

 ةبعكلا ةوسك رذن - 8

 . [9756/4ح] . ًاريرح ولو « ةبعكلا ةوسك رذن موزل نوملسملا ركني مل

 يدهلا رذن -

 (عوالو)

 -الكو د



 ةجوزلا رذن -

 (1امكح)

 رذنلاب ءافولا نع فلختلا -

 رذنلا ةرافك :َر

 درت

 درتلاب بعللا -

 ملل

 نلإ
 مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ءاسن

 4 دمحم :ر

 مالسلاو «ةالصلا هيلع هحاكن -

 . [7١ةرم] . دلوأو , ءاسنلا حكن مالسلا هيلع هنأ ىلع اوقفتا

 هئاسن ىلع باجحلا ضرف -

 (؟9ام/

 هدعب يبنلا ءاسن حاكن -

 مارح « ةيرسوأ « ةرخ نم ؛هدعب لي يبنلا ءاسن حاكن نأ ىلع اوعمجأ

 . هدعب دحأل تسيل ةماركلا اذه نأو . مالسلا هيلع هدعب مدآ دلو عيمج ىلع

 . |؟؟رم]

 نب رمع تنب ةصفحو , قيدصلا ركب يبأ تنب ةشئاعو « ةعمز تنب ةدوسو « دليوخ تنب ةجيدخ : نه
 ماو « نايفس يبآ تنب ةلمر ةبيبح مآو : شجح تنب بنيزو . ثراحلا نب ةميزخخ تنب بنيزو « باطخلا
 ةيريوجو « بطخأ نب يبيح تنب ةيفصو « ثراحلا تنب ةنوميمو « ةريغملا نب ةيمآ يبآ تنئب دنه ةملس

 يف ةميزخ تنب بيزو ةجيدخ تتام دقو . ديزي تنب ةرمعو ؛ نامعنلا تنب ءامسآو ؛ ثراحلا تنب
 . لوخدلا لبق ةرمعو « ءامسأ قلطو « هتايح

 -8؟1١١5-



 نينمؤملا تاهمأ ىلع ةق | -

 قافتاب يبنلا ىلع ةقدصلا ميرخت يف نلخديال و يبنلا جاوزأ نإ
 لدي وهو ء ةقدصلا انل لحت ال دمحم لآ انإ : ةشئاع نع لّالخلا هاور امو . ءاهقفلا
 . [(لاطب نبا نع) 9//777ف] . روكذملا قافتالاب حدقيال . اهمرحت ىلع
 00 ةشئاع ىلع ةجيدخ لضف - 409/8

 ا ٠١ //ف] "فالح الب ةشئئاع نسم لسففأ ةجيدسخ نإ
 1 . [(يبرعلا نبا نع)

 1 ةشئاع ةءاربب كشلا - 5

 ًاذئرُم ؛ ًارفاك راص« هب تْيِمُر امم ةشئاع ةديسلا ةءاربسب كّئكشت نم
 . 8/١٠١*5[ ش] . نيملسملا عامجإب

 هيبأل بسني يذلا دلولا - اه

 لهاج جوزلاو ؛ ًادساف وأ ًاحيحص ًاجاوز ةجوزتملا دلو نأ ىلع اوعمجأ
 منلو هدانسفب لهاج كلاملاو ًادساف وأ « ًاحيحص أكلم ةكولمملا دلوو . هداسفب
 . ديسلابو « جوزلاب قحال بلولا نإف . ةيجوزلاو . كلملا يف كرش امهيف نكي
 055572 145/5 ١ -11/4ت فقل للملا ما , هالرم]

 بسنلا هب تبثي ٍثي يذلا لمحلا ةدم - 60

 ىلإ رهشأ ةعس نم نوكي يذلا: ةجوزلا وأ  ةمألا لمح نأ ىلع اوقفتا
 . نالا هتمصع يف لماحلا نوكت نمب قحال هنإف طقس ريغ وهو  رهشأ ةعست

 نم امإ ءرهشأ ةتس نم لقأ يف شارفلاب قحليال دلولا نأ ىلع اوقفتاو
 رصقأ ىلإ لومخخدلا تقو نم قحلي هنأو . لوخدلا تقو نم امإو « .دقعلا تقو
 . اهلزتعا وأ . لماحلا قراف دق ناك نإو« لمح لا نامز

 .[0/١٠1ف] . ةجيدخ ةيلضفأ جحرألا ناك نإو « ادق تباث فالخلا نإ 0

-1١١55- 



 اهئطو ءطو رخآ نم نينس عبس نم رثكأل تدلو ام نأ ىلع اوقفتاو

 لباوق ةداهشب اروهشم لمحلا نوكي نأ الإ هب قحال ريغ هنأ ءديسلا وأ « جوزلا

 51551171-10464! 4ك 46 ”غام هالءةةرم]. ًالصتم لودع

 . 180 /كن 1 كح 1/7 ب

 ءاطولا رذعت لاح يف دلولا بسن - 7

 هب قحلي مل حاكنلا يف هنم نوكي نأ نكمي ال ًادلو هتأرما تدلو نم ٠

 . ملعلا لهأ نم هلوق ملعي نم لك لوق وهو « هيفن ىلإ جتحي ملو . هبسن
 ملو « ةيقرشم يبرغملا حكت ول امك « ناكملا دعبل ءطولا نكمي نككمي مل نإ , هيلعف

 مدعل هبسن قحلي مل رثكأ وأ رهشأ ةتسل دلوب تتأ مث , هنطو امهنم دحاو قرافي

 « ناكمإلا طرتشي ملف « ةفينح ابأ الإ ةفاك ءاملعلا لوق وهو . هنم هنوك ناكمإ

 . دقعلا درجمب ىفتكا لب

 ةماع لوق نم هب هبسن قحلي مل نييثنألاو ركذلا عوطقم ةأرما تدلو نإو
 . ملعلا نهأ

 قحليو ؛ هلثمل دلو نأ دنتعي مل ذإ « نينس عست نبا ٍجوزب دلولا قحلي الو
 ؟78/4(:58ي]. قافتالا كلذ ىلعو ءًاردان ولو هلثم ينمي دق ذإ ءرشع نباب

 1١|. 1/0 77؟؟/5ش

 ةدعلا نم ةءوطوملا دلو بسن -

 . قحال هب دلولاف « ةيعجرلا هتقلطم ئطو نم نأ ىلع اوقفتا

 دلولا نإف ٠ لهاج وهو « ةّدعلا مامت لبق ةافو وأ « قالط نم ةّدتعُم حكن نمو

 ٠ [1840م 1؟؟رم] . فالخالب هب قحال

 هدحو شارفلاب بسنلا توبث -

 شارفلا عم فئاقلا لوقل ةربع ال هنأ ىلع سانلا ةعامجو ءرمع

 . ماسلا

 طيقللا بسن -

 (مهحال)

 -6ا١١5-



 ٠ زارقإلاب بسنلا توبث -
 وهو . حصيال : مهضعب لاقو « بسنلاب رارقإلا حصي هنأ ىلع عامجإلا

 ْ ٠ مهلبق عامجإلل فلاخم

 سييلو « ينبأ لفل اذه : لاق اذإ لجرلا نأ ئلع اوعمجأ دقف « هيلعو
 ّْ . هرارقاي ت تبثي هبسن نأ « هيلإ بسني فورعم بسن لفطلل

 بسنالو « غلاببا هلرقأو , ينبا اذه : غلابل لجر: لاق ول: هنأ ىلع اوعمجأو
 . .هلثم هلثم دلوي نأ زاج اذإ « هبا وهف « فورعم هب رقملل

 ؛ ةنيبب الإ اهلوق لبقي ملا ينبا اذه : تلاق اذإ ةأرملا نأ ىلع اوعمجأو

 1/هبحإ. زئاج ةأرملا رارقإ : لاقف «. قحسإ درفناو . لجرلا ةلزنم تسيل اهنأل

 ا. لالا كلكام 71514١

 قاحلتسالاب بألا قح - ١

 . [541/ةن] . قحلتسي نأ بألل نأ ىلع ءاملعلا عمجأ
 0 ىنزلا دلو قاخلتسا -

 هنأ ءرخآ ءاعّدلف « لجر شارف ىلع دلو اذإ ىنزملا دلو نأ ىلع اوعمجأ

 , [ر397 4ك ؟6/56١ي] . هقحلي ال

 رخآ ثراو بسنب ثراولا رارقإ - 87

 تبثيؤلع ثاريملا يف امهل كراشُم ثراوب ٌرلقأ اذإ نيثراولا دحأ نإ

 . عامجإلاب بسنلا

 كلذدب تبقي هبسن نأ ىلع اوقفتا دقف « ًاعيمج ةثرولا وأ  نائراولا رقأ نإف
 ْ ا /هج الا 41١ هك ١"7/هي]

 عامسلا ةداهشب بسلا توبث -

145 1 

 سه 9958 -



 ةضافتسملا ةداهشلاب بسنلا توبث - 85

 197/هف].عامجاإإلاب ةضافتسالا ةداهشب تبثي بسنلا نإ

 نيميلا نع لوكنلاب بسنلا توبث - 6

 .[١١14/ة-| هيف فالخ الب بسنلا هب تبثيال نيميلا نع لوكنلا

 بستلا يعدم دادعت - 85

 هنإف نيميلاب هب يضقوي مهنم يأل ةنيبالو ء لاجر ةثالث هاعّدا اذإ دلولا نإ
 نمالو« ةباحصلا هل سيلو « همكحو « يلع ءاضق وهو ؛ ةعرقلاب مهدحأب قحلي

 . [17530م]. "كلذ يف ركنُم نيعباتلا

 مألا ىوع دب بسنلا توبث - 417

 تبني الو هركتني ام جوزلاب قحلتست ال مألا نأ ىلع اوعمجأ

 . جوزلا ةمصع يف نوكت ثيح تلبق « ةئيبلا تماقأ نإف

 ملو « ينبا اذه : بأ هل فرعي ال نمل تلاقو « جوز تاذ نكت مل اذإ امأ

 . "همأل هتوخإ هثريو ءاهثريو ءهثرتو ءاهلوقب لمعي هنإف« دحأ هيف اهعزاني

 . [(لاطب نبا نع) 45/17ف (زذنملا نبا نع) 77/5ي]
 برحلا لهأ بسن توبث - 4

 مهضعب ٌرقأف « نيملسم ريغ وأ « نيملسم انيلإ اولخد اذإ برحلا لهأ نإ
 . [١٠/807/8يإ . ملعي فالخ الب مهبسن تبث ضعب بسنب

 . يلع ءاضقب ذخآلا كرت ىلع نوملسملا عمجآ دق :اولاق
 هيلع يبنلا هرقآو « نميلاب يلع هب ىضق دقو , هكرت ىلع نوملسملا عمجي فيك : مزح نبا لاق

 هترضحب نمو « بلاط يبآ نب يلع هنع جرخي عامجإ لك ىلع هللا ةنعلو . هملعو . مالسلاو , ةالصلا
 . [3175176]. ةباحصلا نم

 . [١/46؟فإ طيقللا تعدا اذإ اهلوق لبقيال هنا مساقلا نبا نع ىكحف « نيتلا نبا هيف عزان '"'

 -الوو4-



 بسنلا يفنل ببس ناعللا -

 ش ناعل :َر

 بسشلا يفن ةيفيك - 84

 ! اذإ « ةملْنْسُم وأ ء ةيمذ . ةرح وأ ,« تناك ةمأ « ةجوزتملا دلو نأ ىلع اوقفتا
 نأتي ملو « هب همأ لمح ملع نكي ملو « هتدالو ةعاس هب هملع ةعاس اهجوز هافن
 رثكأل هبا تتأو « يه تنعتلاو « هتبذكأو , اهنعالو « ىلا همأ فذقو . كلذ يف

 « فذقالو « ىنز يف دودحم ريغ , لقاع « غلاب رح امهالكو . ءاسنلا هب يتأيام

 نإف , ذشيح الإ | مكاح هنكمي ملو « هتيؤر ىعذأ اذإو « ناركس الو . يمعأ وهالو

 : ٍإ . فتنُم هتع دلولا

 1 نم رهشأ ةتسل دولولا دلو اذإ بسنلا يفن هل هننأ ىلع اوقفتاو
 . نمو : لاقف , ةفينح وبأ ٌذشو . دقعلا تقو نم ال ..هناكمإ نم وأ « لوخدلا تقو
 ش . دقعلا تقو

 : . عامجإلاب هقاحلتسا مزليال دلولا :فني ملو؛ نع ال نمو

 ' . ءاربعسألا دعب اهأطي ملو « اهأربتسا هنأ يعّدي نأ لمحلا يفن نإو اذه
 . 84 377/4يا111070115/5ب ه8 - هالزمإ . هيف فالخال اذهو

 7 هبس ىفُني ال نم - 94 ٠

 ْ لولق يف كلذ دعب هيفن هل نكي مل دلولا بسن لجرلا عزل عضوم لك نإ
 ' ربعي هددنع همأ تمادام هيفنل نعالي نأ هل : نسحلا لاقو . ملعلا لهأ ةعامج

 ش ش ! . هب رقأولو دلولا اهل
 هل سيو ء هب قنحال هنأ ىلع اوقف دقف : هتمأ نباب أ نم نإف « يلعو

 . كلذ دعب هيفن

 ' نلم هسبجوم فذقلاب بجيو : هب قحال بسنلاف « هيف ناغل ال عضوم لكو
 . ناعلالو , هيف دح الف« ًانونجم وأ , ًايبص فذاقلا نوكي نأ الإ «ريزعتلاو  دحلا

 ١ « يأرلا باحصأو «روث يبأو , ديبع يبأو ٠ يعفاشلاو , كلامو ٠ يروثلا لوق وهو

 -.9ا1١وة-



 هالث/١٠ ١؟*50310/8ي[ . هفالخ مهريغ نع ظفحيالو ؛ رذنملا نباو« دمحأو

 . [؟1١؟م هكرم (رذنملا نبا نع)

 (مهعع)

 نوللا فالتخال بسنلا يفن - 0١

 « ةبراقتملا ناولألا فالتخاب دلولا يفن لحيال هنأ ىلع عامجإلا نإ

 « ءطولاب ٌرقأ دق ناك اذإ  داوسلاو ء ضايبلا يف الو « ةرمّسلاو ةمدألاك
 ؟178/6ن (دشر نباو « يبطرقلا نع) 757/4ف] . "ءاربتسالا ةدم ضمت ملو

 . |(دشر نباو « يبطرقلا نع)
 بسنلا ليوحت - 5

 نبا نع) 5/1؟ف]. بسنلا ليوحت زوجي ال هنأ ىلع ءاملعلا عمجأ 0200
 . [(لاطب نبا نع) 5/١7ن (لاطب
 ا

 خسنلا دوجو - 4

 ءاملع نيب هيف فالخال رمأ « ةْنّسلاو  نآرقلا يف خوسنملاو ؛ خسانلا
 . 7١48| ؟ك] . نيملسملا

 خستلا ملكح - 4

 . [7١؟قح نيملسملا نم ذش نم الإ « عامجإلاب زئاج خسنلا نإ

 سايقلاب خسنلا - 46

 [77١؟قح] . صنلا دوجو دنع سايقلاب خسنلا ضفر ىلع ةباحصلا عامجإ

 مضني مل نإ : اولاقف . ةيعفاشلا دنع تباث فالخلاف ء الإو  يكلاملا بهذملا يف عامجإلا هب دارملا ناك 02

 . مهدنع حيحصلا ىلع هب يفنلا زاج هب اهمهتا نإف . يفنلا زجي مل ىنز ةنيرق نوللا يف ةفلاخملا ىلإ
 . |(رجح نع) ؟74/5ن 755/4ف] . اقلطم ةنيرقلا عم يفنلا زوجي ةلباتنملا دنعو

 -١١99ا-



 نايسن

 يسانلا مثإ - 5

 . 1١0/0[ , ١/99ش] . عامجإلاب هيلع مثإ ال يسانلا

 نايسلا نع وفعلا .- 17

 ٠ [6/١7١ف] . قافتاب هنع وفعم وهف « نايسن نع لعفلا نم عقي ام

 1 ايسان راطفإلا -

(5591) 

 مالسلا هيلع يبنلا قحب نايسنلا -

 (؟هوق)

 : ةجوزلا ةقفن يف هرثأ -

 (ةلؤا - ؛١130)

 ىراصن
 يباتك :ر

 لعن

 هيلع حسملا -

 ةضككلا

 سافن

 ٠ ضيح :ر
 ' ءاسفنلا ندب ةراهط -

40 ْ 

 -؟9/ا1١91-



 سافنلا مد ديدحت - 0

 نأ ىف فالخالو سافن مدوه ةدالولا دعب جراخلا مدلا نأ ىلع اوعمجأ

 . لمح وهالو ء ارهط سيل سافنلا مد

 الف« ةفطن حرخ نإ امأ . ًاعامجإ ءاسفن يهف . ًاقّلختم نينا جرخ نإو

 ه١/1ب 757هك] . ًاعامجإ دحاو سافنف « مد نيدلولا نيب لّلختي مل نإو
 .|١؛ة/اح 01 ع 1817م ؟1رم

)5:78( 

 سافنلا ةدم - 8

 . سافن وهف « مايأ ةعبس ماد اذإ سافنلا مد نأ ىلع اوقفتا

 عدت ءاسفنلا نأ ىلع مهدعب نمو . ةباحصلا نم ملعلا لهأ عمجأ دقو

 نأل ,. يلصتو « لستغت اهنإف ؛« كلذ لبق رهطلا ىرت نأ الإ « اموي نيعبرأ ةالصلا

 « سنأو ؛« سابع نباو ءرمع نع كلذ يورو ؛ اموي نوعبرأ سافنلا ةدم ىصقأ

 ١مم ؟ةرم]. "'ههنم هيف مهل فلاخمالوع ةملسم مأو ءرمع نب ذئاعو

 . [(ديبع يبأو يذمرتلا نع) 7١8/1 ي مالالا؟ - مالا * - ملاك

 لحي امو . ءاسفنلا ىلع مرحي ام -

 مرحيام عيمج يف ضئاح لا مكح ءاسقنلا مكح نأ يف دحأ نم فالخال

 امب عاتمتسالاو , اهترشابم ةحابإ يقو . اهنع طقسي امو « لحي امو ؛ اهيلع

 :١ 184/1١0 ةراح ؟١/7١ي ها/1 ب 777ه 771م] . جرفلا نود

 . [(يدهملا نع)

 ضيح :ر

 . [؟رم| . سافن مد سيلف ءاموي نيعبسو ةسمخ نم ديزآ مدلا لصتا نإ هنأ ىلع اوقفتا

 -طذ١و9وا/# د



 دجسملا ءاسفتلا روبع - ١

 . 45/١ ١[ ي]. ةباحضلا عامجإب دجسملا زوبع ءاسفنلل حابي

 مارجإلل ءاسفنلا لاستغا -

0 
 ءاسفتلا جح كسانم -

 , (؟الممك - )٠١40

 لسغلا بجوي سافنلا -

 : هكا

 مميتلاب ءاسفنلا ةراهط -

 ْ (ةوك)

 اهيلع ةالصلاو ء اهنيفكتو . ءاسفنلا ليسغت -
(0150) 

 قافن

 قفانُا وه - 40

 دم ريغ , نيتداهشلل ارهظمو «رهاظلا يف مالسإلل اقسم ناك نم

 . نيملسملا عامجإب هرفك ىلع قاب قفانم اذهف « هبلقب مالسإلل

 ' دفاع اذإو ءرجف مصاخ اذإو « فلخأ دعو اذإو ء بذك ثّدح اذإ نم امأ
 : قافنلا نم ةلصخ هيف تناك ؛ « كلذ نم ةلصخ هب تناك نمو . قفانم وهف «هردغ

 . ملعلا لهأ دنع لمعلا قافن وه اذهو , اهعدي ىتح

 ا هاري « ممامإلا ىلع لجرلا لحخدي نأ قافنلا نم نودع ةباحصلا ناكو

 . كلذب هيلع ينئيف « مهدحأ ىلإ رظنيو , هيلع تكسيف «روجلاب يضقي
 "9 /87تا1472541/5له (لاطب نبا نع) 7/7١ 5176 ١/21894ش]

 . [ى/قح

 -4/او١ا-



 قفانملا رفك -
 )4١5(

 قفانملا ثبمخ - غ٠

 . [419م] . قلخلا ثبخأ نيقفانملا نأ يف نيملسملا نم دحأ نيب فالخال

 قفانملا باذع - 64

 . [؟4/8١ف] . ءاملعلا لوق ىف رفاكلا باذع نم دشأ قفانملا باذع نإ

 ١ ةرخآلا يف هناحبس هللا ىري ال قفانملا -

(6505) 

 داهجلا ىف قفانملاب ةناعتسالا -

 ١ (ةع50)

 قفانملا ىلع ةالصلا -

)5470) 

 سفن

 حور

 ةفشن

 اهقحتسم و , ةقفنلا مكح - 6

 ةبجاو تانيلاو ء«راغصلا نينبلاو . كولمملاو . ةجوزلا ىلع ةقفنلا
 .|؟الا/كح ةدوطشإ عامجإلاب

 اهدحو . ةقفنلا نومضم - 5

 « مهريغ وأ نيدلاو وأ « دلووأ٠« ةجوز نم هتقفن هتمزل نم نأ ىلع اوقفتا

 . هماعطإو « هيلع قفنملا ةوسك هتمزل دقف

 « ةالصلا هيف زوجتو « دربلا درطيام هتقفن همزلت نم اسك نم نأ ىلع اوقفتاو

 هلثم قفنيام مهيلع قفنأو « هيف وه يذلا دلبلا توق نم عوجلا عفديام همعطأو
 . هيلعام ىدأ دقف « مهلاثمأ ىلع

 -ه/0ا1١١-



 . دودحم ماعطإلا نإو . ةدودحم ريغ ةوسكلا نأ ىلع اوقفتاو

 . ًاعامجإ ةرافكلا ىلع ةقفنلا يف ةوسكلا ريدقت ساقي الو

 ١ عامجإلا 'كلذ ىلعو ةيافكلا وه ةقفنلا يف بجاولا دح نإو اذه

 . هقالخ مهنم دخأ نع ظفحيالو نيغباتلاو:« ةباحصلا نم يلعفلا

 . هقرغتسإو « قنأت نإو , ةحابملا هتايهتشم يف هلام قافنإ تاسنإلل نإو

 يفر 417/4ف ما /هش 17/8ي 9١/١ 046 67/5 ب 4١ رسسم|

 اان 70/7 / اح

 (عوم)

 ةقفنلا ىَدؤَت ىتم - عال

 نيب ملعب فالخخ الب  اهريخأتو ؛ةقفنلا ليجعت ىلع قاشالا زوجي

 ْ . ملعلا لهأ
 5 عامجإلاب لبقتسمل ةقفنلا ليجعتب جوزلا مزليال كلذلو

 ا . |7107

 :ةأرملا ةقفنتب فّلكملا -

 ٠ م
 ينغلا ىلع قافنإلا - 4 4٠

 ةقفنلا اهلف « ةجوزلا ريغ ينغ ىلع قفني نأ دحأ مزليال هنأ ىلع اوقفتا

 .[6نمز ةرسوم تناك نإو

 هتلئاعو سلفملا ةقفن -

)00/6 ْ 
 توملا ضرم يف ضيرملا ةلئاع ةقفن -

 1 1 مك

 تيملا دالوأ ةقفن ىلع نيدلا ميدقت -

 )١449(

 -5ول/ا1١؟ة-



 عاضرلا ببسب ةقفن ال -

)5 

 راجلل ةقفن ال- 8

 ال يذلا هتوق باستكا نع هزجعل « ًايواط تيبي هراج نأ دحأ دنع حصول

 عيمج لوق يف راجلا ىلإ توقلا ءاطعإب همزلي ال يضاقلا نإف « هب الإ هدسجل ماوق
 . [/90ه/؟ه] . ةمألا

 ناويحلا ةقفت

 ناويح : ر

 قيقرلا ةقفت

 (54ه )١544-

 ةجوزلا ةقفن

 ةجوزلا ةقفن >6

 « لقاعلا « غلابلا « لاملا ىلع ردقي يذلا , رضاحلا ءرحلا فيلكت ىلع اوقفتا

 يهو . اهب لخد اذإ ء احيحص اجاوز اهجوزت يتلا هتجوز ةقفنب هيلع روجحم ا ريغ
 . نكي مل مأ « لام اهل ناكأ ءاوس « زشان ريغ يهو « أطوت نمم

 « ةضيرم وأ , ةمأ تناكولو « ةجوزلا ةقفن بوجو ىلع عامجإلا دقعنا دقو

 ؟17/هش هه 54. 57/5ب 1860م الفرم]. ةيمشاه وأ« ةملسم ريغ وأ

 «1١921/١١141؟/١1لف (هريغو ءرذلملا نبا نع) 1١95110 .157/48ي مام

 . ["؟5/١5ن (بلهملا نع) 62١

(4) 

 دبعلا ةجوز ةقفن -

)5445( 

 -111ا97-



  - 0١جوزلا راسعإ .

 عفدل  ةقث دنع اهعضي مكاحلا نإف . ةقفنلا قييضت تكش نإ ةجوزلا نإ

 : عامجإلا هيلعو ,ررضلا
 . [574/؟ح] . ًاعامجإ هسبح نم قلطأ جوُزلا راسعإ رهظ نإو
 (١؛مه)

 ارسغملاوه نما --

 ""هتوقتيام دجيال نم : رسعملا نأ ىلع عامجإلا

 كثوق ىنلع الإ ردقي ملف ءرسعأ ول رسوملا نأ ىلع اوقفتا دق ءاهقفلا نإو

 ةقفن ىلإ رسوملا ةقفن نم طقسي ال« ٍلجأل هتجوز نيبو « هنيب قرفي ملف ؛ موي
 . [(يواحطلا نع) قيس (ىيحي مامإلا نع) 8/١38ح] . رسعملا

 حاكتلاب راسعإلا رثأ -

 ع ةقفنلاب جوزلا راسعإ لاح ةيجوزلا ىلع ءاقبإلا زوجي هنأ ىلع عامجإلا

 0 . [417/9ف] . كلذب ةجوزلا تيضر اذإ

 اهب لوخ دملا ريغ ةقفن - 45

 ءاهلبق:نم ببسب اهب لحتدي ملف « ةأرما جوزت اذإ لجرلا نأ ىلع اوعمجأ

 : لاقف « نسحلا درشناو . ةقفنلا هيلعف « هلبق نم ببسب ناك نإو . اهل ةقفن الف

 . [مقامإ اهب لخدي ىتح « اهل ةقفنال

 رهملا ضبقت مل نم ةقفن - 6

 هنيلعو ةقفنلا اهلو ءرهملا اهملسي ىتح ٠ اهجوز َنْبع عانتمالا ةأرملل

 . ["74/؟ح] . عامجإلا

 نذإ ريغب.ةجراخلا ةقفن - 5

 2 اهجوث نذإ ريغ نم اهجورخب طقست ةجوزلا:ةقفن نأ ىلع تو

 . [174/8ح] . ةنييع نبال افالخ

 . [181/9ح] . يوق وهو . ءادغلاو  ءاشعلاب رسفو . هللاب ديؤملا لوق اذه لب. رظن هيف (”

 دملا١1١ط-



 اهرفس يف ةجوزلا ةقفن - 7

 وأ ء عوطت جح وأ « ةرايزل وأ ء اهل ةراجتل اهتجاح يف ةجوزلا ترفاس اذإ

 . ملعي فالخ الب ةقفنلا يف قح اهل قبي مل« هنذإ ريغب ترفاس وأ « ةرمع
 |1114 2371/7 يإ

 زشانلا ةقفن -

 . "”ىنكسالو . اهل ةقفنال زشانلا نأ ىلع اوعمجأ

 . [(رذنملا نبا نع) ؟8/١١5ي 44ام] . ةقفنلا اهل : لاقف « مكحلا درفناو

 ةقلطملا ةقفن - 8

 « تناك ًالماح « ةقفنلاو « ىنكسلا ةيعجرلا ةقلطملل نأ ىلع اوعمجأ - ١
 . ةجوزلا مكح كلذ يف اهمكح « لماح ريغوأ

 ريغ وأ « تناك ًالماح « ةقفنلا نئابلا ةقلطملل نأ ىلع اوعمجأ - ؟
 - 1م 57497177 6/8 ارم ةفامإ. "لماح
 711 4151/4 14 / اش 44/5ب م4
 0 ا

 دوقفملا ةجوز ةقفن -

 (مابلا)

 اهجوز اهنع يفوتملا ةقفن -

 . عامجإلاب اهل ةقفنال اهجوز اهنع يفوتملا نإ

 ثاريملا ةيآب تحسن دق , ةنس نم لقأ وأ « ةنس اهتوسكو , اهتقفن نأل
 . فلاخم الب .

 نسم الام ذه يفرمعل ملت او« رمع لق وهو شن ريغ رأ«تنا رشات تارا ىلع جيلا قب
 . [1957م] . ةباحصلا نم دحآ نع ةقفنلا نم زشانلا عنم ظفحيالو . ةباحصلا
 . [979 رم] . زشانلا ريغ يه ةقفنلا قحتست يتلا ةجوزلا نآ عامجإلا بتارم يف مزح نبا لقن : لوقآ

 . [105/8ير] . ءاملعلا نيب فالخ ةقفنلل اهقاقحتسا يفف « لماخلا ريغامآ ”

 -151ا/8-



 رهظ مث ؛ بئاغلا اهجوز لام نم اهسفن ىلع ةجوزلا تقفنأ اذإف « هيلعؤو

 رمأب مأ اهسفنب هتقفنأ ءاوس « اهثاريم نم هتقفتأام نإف , اهقافنإ لبق تام دق هنأ

 ءدمحأو ءرذنملا ن نباو « ىعفاشلاو « نيريس نباو ةيلاعلا يبأ لوق اذهو « مكاحلا

 م. /كا4ل - 186 /4ي ؟588/5ش]. هفالخ مسهريغ نسع ملعيال

 . [(يعفاشلا نع)
 ةقفنلاب ةجوزلا فيلكت - ١

 . [/97//؟ح] . ًاقافتا ةقفنلاب ةجوزلا مزلت ال

 | | بيرقلا ةقفن
 بيزقلا ةقفنب فّلكْملا نم - 7

 ْ ىلع ببجتال دلولا ةقفن نأ الإ « لجرلا مزليامك بيرقلا ةقفنب ةأرملا مزلت
 . ًاثيدحو 3 ًايدق مالسإلا لهأ عيمج - لمع اذهو 3 اهيلغ ًارداق بألا ماذام ةأرملا

[1530]. 

 (؟154)

 بيرقلا ةقفن يف قرا رثأ - 4151

 الق“ ًاقيقر ةقفنلا هنم بولطملا ناكوأ ةقفنلاب بلاطملا بيرقلا ناك اذإ
 . [185/4ي] . فالخ ريغب هبحاص ىلع امهدحأل ةقفن

 ' دّلولا ةقفن -

 . هدلو ة ةقفن قافنإلا ىلع رداققلا بألا ىلع بجي هنأ ىلع عامجإلا نإ

 . "'اغلبي ىتح « ءامهل لامالو : اغلبي مل نيذللا هتنباو

 . اعامجإ امهلام يف ةقفنلاف « لام امهلو هل بسك الو « بألا رسعأ نإف

 الإ .عامجإلا طبض يعديال هنا عم دحأ ةقفت ىلخ دحأ ريجيال هنأ يبعشلا نع انيور اننا. لطاب اذه '"
 .[ 37م ةنسالو ؛ نارق هديؤيال لوق هنأ عم . اهلك ةمآلا ىلع بذاك

 . [/ةرم] . كلذ ىلع اوقفتا مهنآ عامجإلا بتارم يف مزح نبا لقن دقل : لوقأ

 داوم١1١ا-



  لاملا كلذ يف امهتقفن نأ ىلع اوعمجأ دقف « لام امهلو ٠ يفوت نإف

 ناك نإ : يعخنلا لاقو . نيدلا لثم بألا لام عيمج نم هلعجف « دامح درفناو

 . لاملا عيمج نمف « ًاريثك ناك نإو « امهبيصن نمف « ٌاليلق لاملا

 ال هنأ يف ءاملعلا نيب فالخ الف« لاملا يوذ ءاينغألا نم اناك نإ امأ

 . امهلام يف كلذ نأو « ةنؤمالو  ةوسكالو . ةقفن بالا ىلع امهل بجي

 نع) 98١1؟م]. ملعي فالخ الب هيبأ ريغ ىلع دلولا ةقفن بجتالو

 (رذنملا نبا نع) 188:181/8ي 76 557ك مه مفيام الرسم (ضعتبلا

 . [(يدهملا نع) ؟؟؟/5ن دال كاب اح

 طيقّللا ةقفن -

 (مهام)

 نيدلاولا ةقفن - 6

 نيذّللا نيرسعملا هيوبأ ةقفن رسوملا دلولا ىلع بجي هنأ ىلع عامجإلا
 987١م الفرم (رذنملا نبا نسع) 184/8ي]. "لام الوءامهل بسكال

 . [(يدهملا نع) 551١١ 17/5ن ؟/9/"ح (ضعبلا نع)

 هيدلاو ةقفنب ىنزلا دلو فيلكت -

 (؟ة41)

 ثروملا ةقفن - 5

 امهل فرعيال « ديزو ءرمع لوق وهو « هثاريم ردقب هثروم ةقفن ثراولا ىلع
 . [7*19م] . فلاخم ةباحصلا نم

 سوبحملا ةقفن

 سوبحما ىلع قافنإلا -
(401) 

 . ةقباسلا ةيشاحلا 70 1

 -١1الم١ا١-



 5 لفن

 | لجو هيكح -
 (ماوم ل سامو - 089)

 حاكن

 حاكنلا مكح - لفي

 . عورشم حاكنلا نأ ىلع نوملسملا عمجأ

 رمأ نك هيلع عمجم م هسفن هيلإ تقاتو , هعاطتسا نمل هب رمألا نإو
 , ؛ ةفاك ءاملعلا يمذم وه اذهو . ال مأ « تنعلا فاخخأ ءاوس « باجيإ ال ء بدن
 ننع ةيياور وهو « رهاظلا لهأ نم هقفاو نمو « دواد هلآ مهنم دحأ هبجوي م

 لا 3/١1ش دديإ.*

 ةبوطخملا ىلإ رظنلا - 4

 . عامجإلا هيلعو « اهيفكتو ء اههجو ىلإ رظنلا هل حيبأ ؛ ةأرما جك دارأ نم
 . انهندب عيمج ىلإ رظني : دواد لاقو ..محللا عضاوم ىبلإ رظني رظني : يعازوألا لاق
 . ١6١/1 ش]. ءامجإلاو ةلسلا لوصأل فلاخم اذهو

 : (ةالمز

 ةبوطخملا ةيطخخ - 5

 ٠ , ةجيوزتوأ « هتباجإ يف اهّيلول تنذأ وأ ء بطاخلا ةبوطخملا تباجأ اذإ
 نإ ؛ كلام باحصأ نم مساق نبا لاقو « عامجإلاب اهتبطخ هريغ ىلع مرح دقف

 ! ثإو٠ رجآلا ةبطخ ىلع بّصخي نأ فيفعلل زاجب اقساف ناك اذإ لوألا بطاخلا
 ش . هفالخ ىلع عامجإلا

 دقف .ةديدجلا ةبطنملا يف نذأ وأ « اهنع ةبغر ةبطخلا بطاخلا كرت اذإ امأ
 ظل /ةشأ]. هتبطخ ىلع ةبطخلا زاوج ىلع اوقفتا

 . [(يوونلا نع ) ١٠//5ن (هريغو . يوونلا نع )170 114/1ف

 . ءانهقفلا ٌمماع دنع حاكنلا هيلع بجو دقف ؛ حاكنلا كرت نإ روظلا يف عوقرلا هسفن ىلع ٍفاخي نم
 1 : ,[ةالةركيإ
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 ةدتعملا ةبطخ -

 ٠ مارح ةدع لك يف ةبطخلاب حيرصتلا نأ ىلع اوقفتا

 دقف « نئابلا قالّطلا نم ةّدعلا يفوأ « ةافولا ةدع يف ةبطخلاب صضيرعتلا امأ

 8/1 710417 - 75:91 4//11419ف 54 - مكرم] . ”لالَح هنأ ىلع اوقفتا

 . [(رجح نبا نع) 9/5١٠ن

 حيحصلا حاكنلا ةفص - ١

 روجحما ريغ « ءملسلا؛ رجلا « لقاعلا اهّيلو اهجوز اذإ ةأرملا نأ ىلع اوقفتا

 « جوز نم ولخ « بيث وأ «ركب ةفيفع « ةرح « ةلقاع « ةغلاب « « ةملسم يهو « هيلع

 اهل ناكو « بأ اهل ناك نإ ء اهوبأ يضرو . كلذب تيضرو « هنم دع ربغ يف وأ

 « مهينب ينبالو ءايح ءالؤه نم دحأ اهل نكي مل نإف « « مهلك اوضرف حأو « دج

 ءملسم, لقاع« « غلاب هرح وهو , اهيلإ اهمع ينب برقأ اهجوزف ؛ يح مع الو

 وأء مج جاوزلا ظفلب حكنملاو ء حكانلا قطنو « هيلع روجحم ريغ « فيفع « ءفك

 «امهكسمي ملو , نيغلاب « « نيملسم « ؛ نيلدع اودهشأو , دحاو ماقم يف ؛ « حاكنإلا

 . مات حيحص حاكت وهف « ًازئاج ًاقادص اوركذو , ًالصأ طرش كلانه عقوالو

 . [؟ةهرم]

 حاكنلا ةبطخخ - 7

 . دواد ريغ « ملعلا لهأ نم دحأ دنع ةبجاو ريغ حاكنلا ةبطُحخ

 حاكنلا يف هطرش دقو . ملعلا لهأ لوق يف ةبطخ ريغب زئاج حاكنلا نإو

 (يذمرتلا نع) 155/4ف ”57/4ت ه51/7ي] . ذاش وهو . رهاظلا لهأ ضعب

 . |[(يذمرتلا نع) ١1؟/5ن

 بهذم يف هجوآ ةثالث . ةعلتخملاك « ثالثلا نود امب وأ « ثالثلاب ةنئابلا ةدتعملا يف : ةيميت نبا لاق ''

 ٠ يعفاشلا يلوق دحأو , كلام لوق وهو ؛ اهتبطخب صضيرعتلا ز زوجي : امهدحأ . يعفاشلل نالوقو « دمحأ

 لك كلذكو . اهجوز ىلع ةمرحم اهنآل ؛ نالثلاب ةدقعملا يف زوجي : ثلاثلاو . زوجيال : يناثلاو
 . يعفاشلا يلوق دحآ وهو ء اهقلطم ىلإ اهدوع ناكمإل كلذ نود امب ة ةدتعملا يف زوجيال . ةمرحم

 لكك - 4|
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 حاكتلا دقع مكح - ةيفو

 لا نع هيف ءطولا زيمتيل . دقعلا حاكنلا يف طرتشي ؛ هنأ ىلع عامجإلا

 .[1١؟ ىددركحإ

 فكتعملاو  مئاصلا دقع - 5

 نم فكسلاو مصل عيال: فاكتملاو وصل نأ ىلع كل عمجأ
 ؛ [0ك/كطإ امهبفنأل حاكنلا دقع

 ىنزلا بلو حاكن - 6

 .[6هراحإ فالخ الب مرحيال , ئثنأ وأ ؛ ناك ًاركذ « نزلا دلو حاكن نإ

 حاكنلاب ليكوتلا - 4130

 . ًاعامجإ .ةلاكولاب حاكنلا حصي

 تلبق : جوزسلا لاقو . مع : لاقف « نالف نم كتنبا تجوز : هريغل لاق ولو

 ةملك نكت او هسقت ىلإ دقعلا فاضأ هن الخالي دفعني ملا ,اهحاكن |
 . [15 218/9-] . انه ةزاجإ (معن)

 توملا ضرم يف.حاكنلا -
541 

 ' حاكنلا ةغيص - 10

 امهنع باوملاو  جيوزتلو . حاكنإلا ظفلب دقعني حاكنلا نأ ىلع عامجإلا

 مع القعنيال هنأ ىلع اوعمجأ دقف . كل تحبأ دقو «تللخأ دق : لاق نإو

 . [18/8ج ل هدال/5ي] . كلذب

 حاكنلا لجرلا لوبق -

 ةححص يف طرتشي  هسفن رمألا كلا رحلا « غلابلا لجرلا نأ ىلع اوقفت
 . ظفللاب هل هلوبقو «ءهاضر حاكنلا

 يف هريل الو « هيبأل لخدمال غلب اذإ ركذلا نأ ىلع اوعمجأ قف« هيلحو

 الاونروا ؛4/؟ب] . الضأ هحاكنإ
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 حاكنلا ىمعألا لوبق -

 . [١١/1955ي] . فالخ الب حصي حاكنلا ىمعألا لوبق

 حاكنلا يف لزهلا -

 نم ملعلا لهأ دنع لمعلا هيلعو ؛ دج حاكنلا يف لزهلا نإ

 . مهريغو ٠ ةباحصلا

 الب ءاملعلا دنع حيحص هحاكنو ؛ زاج دقف « ًابعال حكن نم نإف « هيلعو
 , |! ةةك9 - ؟؛ة51ك ١/١ - 4/١7١تآ] . ملعي فالتخا

 زجنملا ريغ دقعلا - 0

 « سلجملا رايخ كلذ يف ءاوسو ءزوجيال رايخلاب حاكنلا نأ ىلع اوعمجأ

 . طرشلا رايخو

 . كاَيإ ينجوزي نأ كّيلول ينذأف , نالف مدق اذإ : ةأرمال لاق نإف « هيلعو

 ىتح جيوزتلا دقعني مل نالف مدق نإف . كلذب ييلول تنذأ نالف مدق | اذإ : تلاقف

 . [718/94ف ه50/5ي ١47١ م] . قافتالاب ًاديدج ًادقع ىشنت

 ريغصلل بألا جيوزت -

 هربجي نأ هل'نأو « زئاج ريغصلا هنبا بألا حاكنإ نأ ىلع اوعمجأ

 . حاكنلا ىلع

 . اهرواشيالو « ةريغصلا هتنبا جوزي نأ بألل نأ ىلع نيملسملا عامجإ نإو

 هتنباو ء هنبا ىلع ذقان بألا حاكن نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ دق

 5/4 -715:ك110ل الكام] . اكردأ اذإ امهل رايخالو : نيريسغصلا

 .[1/5ب

 حاكنلاب ركبلا نا ذثتسا - 215

 . ملعي فالخ الب بحتسم جاوزلاب ةغلابلا ركبلا ناذئتسا

 عامجإ هيلعو , ظفللاب نوكيف اهضفر امأو . اهتمص ةقفاولاب اهنذإ نإو

 اذإ ظفللاب نوكي ةقفاوملاب اهنذإ نأ يعفاشلا باحصأ نع يكح ام الإ ء ةمألا
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 4/1ب ٠ هلاك مالا فاقت. دجلاو بألا ريغ حاكتلا يف اهّيلو ناك

 ' . معمم

 حاكتلاب بّيْعلاو» ةريبكلا ناذئتتسا- 45

 51 اهجيؤزت « هريمغلالو ء« يألل زوجيال ِبْيّللاو « ةريبكلا ركبلا تنبلا

 ىلع اهرابجإ بلل زوجي : يعخنلاو . نسحلا لاقو . قافتالاب اهاضرو . اهنذإب
 ٠ . ملعلا لهأو « ةنسلا لهأ فالخ ذاش وهو .: حاكنلا

 . عامجإلا هيلعو . همكح يف ام وأ « قطنلاب اهنذإ نوكي نأ دبالو

 ش تلازأ ءاوسو « هريغ مأ بأ يّلولا ناكأ ءاوس كلذ بوجو يف فالخ الو

 . هريغب مأ « حاكنب ةراكبلا

 : خوسفم حاكنلاف «كلذ تهركف « اهرمأتسي نأ ريغ نم بألا اهجوز نإف
 ١؟4ل 54/5ت (بلهملا نع) 75817/17616901 4//51ف] ملعلا لهأ دنع

 نب ليعامسإو « ربلا دبع نبا نع) 071١5705 5 15 « 4/7ب 74:7

 ' .٠ [(يدهملا نع) 18: 177/5ن هال, ؟8/8- 1 417/5ش (قحسإ

 ' حاكنلاب ةمألا نذإ -

 ْش (15410)

 دقعلا يف ةجوزلل ناسحإلا طارتش شا - 6

 رءاهسفت يف ةجوزلا ةراضم 21 طرش دقعلا نمضت نإ هنأ ىلع اوقفتا

 يشب حاكنلا رضيالو . حيحبص طرشلاف « اهلام يف

 هب ءافولا بجو , نانسخإب حيرست : وأ « فورعملا كامألا وه طرشلا ناك نإو

 . [(يباطخلا نع) 517/5١ن ١7رم] ..اقافتا

 ءطولا مدع طارتشا - 5

 !بنجي مل اهأطيال نأ جوزلا ىلع تطرتشا نإ ةأرملا نأ ىلع اوعمجأ

 4/5١1ن ؟١/؟ح (ديبع يبأ نع) 79/4١فإ. ظرشلا كلذب ءافولا

 .. [(ديبع يِبأ نع)

 -5م1١1١-



 جوزلا ةيرح ديقي ام طارتشا - 4117

 ءاهب رفاسيال وأ ء اهدلب وأ ء اهراد نم اهجرخيال نأ هتأرمال جوزلا طرش نإ
 لوق وهو . حاكنلا خسف اهلف لعفي مل نإف . هب اهل ءاقولا همزل « اهيلع جوزتي الوأ

 ملعيالوع ةباحصلا نم صاعلا نب ورمعو ؛ صاقو يبأ نب دعسو , ةيواعمو ءرمع
 .[ه8/5ب ١1 ًاعامجإ ناكف « مهرصع يف فلاخم مهل

 ةيناثلا ةجوزلا قالط طارتشا -

 هب يفويال طرشلا اذهف« ءاهتّرض قالط دقعلا يف ة ةأرملا تطرتشا نإ ْ
 . [(يباطخلا نع) 57/5١ن (يباطخلا نع) 79/4١ف] . قافتالاب

 دقعلا دعب طرشلا - 8

 ٌدضيال هنإف . حاكنلا مامت دعب جوزلا ىلع طرتشا طرش لك نأ ىلع اوقفتا
 . |7رمز ٠ ًادساف طرشلا ناك نإو . ًاكيش

 حاكنلا ىلع داهشإلا -

 نم ملعلا لهأ دنع لمعلا هيلعام وهو « لدع يدهاشب الإ حاكنال
 ًاموق الإ ء. كلذ يف اوفلتخي ملو . مهريغو , نيعباتلا نم مهدعب نمو « ةباحصلا

 . ملعلا لهأ نم نيرخأتملا نم
 مل ةداهش ريغب ارس حاكدلا دقعول هنأ ىلع ةمألا تعمجأ دقف ؛ هيلعو

 5١//7ن 74117 -7417؟2 5/١7تّ] . هيف نيرخأتملا ضعب فلاخو . دقعني
 . [177/5ش ١//75ب (يذمرتلا نع)

 دقعلاب ةلودلا نذإ - ١

 . [؟098ك] . ناطلسلا نود زوجي حاكنلا نأ ىلع اوعمجأ

 فافزلا يف راثنلا -

 . [214/37ي] . هطاقتلاو «راثنلا ةحابإ يف فالخ ال ش

 سرعلا ةميلو -

 ةميلو :ر
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 حاكتلا يف ةيالولا - 4167

 ا يلوب الإ حاكنإل هنأ مهريغو « ةباحصلا نم ملعلا لهأ دنع لمعلا

 « يلع نب دواد الإ٠ بيغثلاو ءركبلا نيب ءاملعلا:نم دحأ دنع كلذ يف قرفالو

 فلاخ لوق اذهو يلو ريغب اهحاكن زئاجو « بيثلا عم يلولل رمأ ال : لاق هنإف

 . ءاملعلا نم هلبق فلس نم هيف

 «بسشلا نم يلولا وه حاكنلا يف يلولا نأ ىلع ءانملعلا عمجأ دقو
 1//10ب14111- ١741؟- اا يللا ةبصيعلاو

 1 1 . [(زّذنملا نبا نع) 9/5١١ن

 حاكتلا يلو طئارش - 5

 . لقعلاو ؛ غولبلاو « ةيروكذلاو « مالسإلا : يلولا طئارش نم نأ ىلع اوقفتا
 . ةملسملا هتنبال ًايلو نوكيال رفاكلا نأ ىلع اوعمجأ دقق « هيلعو

 . ًاعامجإ لطبتال .هتيالو نإف , ليوأتب ًاقساف يلولا ناك نإف

 . فالخ الب اهتنبا جيوزت يف مألل ةيالو الو

 اهجّرزي نأ زوجي : يأرلا باحصأ لاقو . دواد الإ« ًاعامجإ دبعلل ةيالو الو

 : . اهنذإب دبعلا

 نبيا نع) 007 :455/5يالهام 15/6ب] ًاعامجإ ريغصلل ةيالو الو

 . [(يعفاشلا نع) 77/5١ن ه؟ , ه١" /اثح (رذنملا

 حاكنلا يف ءايلوألا لسلست:- 6

 « مهونب مث « ةأرما ونب مه دجلاو , بألا دعب ءايلوألا ىلوأ نأ ىلع عامجألا

 ءاهدجونب مث « اولفس نإو ء مهونب مث  ةوخإلا مهو « اهيبأ ونب مث « اولفس نإو
 مث « بألا مامعأ مهو « بألا دج ونب مث ء اولغس نإو ءامهونب مث« « مامعألا مهو

 . مهونب مث « دحلا دجلا ونب مث ءاولفس نإو « مهونب

 مهّقحأف ف« بيصعتلاب ثرآلا بيترت ىلع بترتت ةيالولا نأ يف فالخخ الو

 . ملعلا لهأ نيب ملعي فالخ الب ةيالولاب مهقحأ ثاريملاب
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 . اعامجإ بأل خألا نم ةيالولاب ىلوأ قيقشلا خألا نباف

 . عامجإلاب ةبصعلا عم ماحرألا يوذل ةيالو الو

 اهجوزي اهالوم نإف « ةقتعم تناكو , اهبسن نم ةبصع ةأرملل نكي مل نإف
 . 0 17 "اح 4/95١ب كذل ل قل عامجإلاب

 ةبيغلاي ةيالولا طوقس - 5

 لطبت هتيالو نإف « تيم مأ ءوه يحأ ردي ملو , هناكم يفخف ٠ باغ نم :

 . [54/؟ح] . اعامجإ

 حاكنلا ءايلوأ ددعت - غ'ما/

 مهنيب عرقي هنإف , ةأرملا جيوزت ىلوتي نميف اوفلتخاو  ءايلوألا ىواست اذإ
 . ملعي فالاخ الب

 حامكنو «زئاج لوألا حاكنف ءرخآلا لبق ةأرملا نييلولا دحأ جول

 ددع لمعلا اذه لك ىلعو : خب :وسفم ًاعيمج امهحاكنف . أعم اهاجوز ولو
 . [476ت فلفل ي] ملعي فالاتخا الب ملعلا لهأ

 ناطلسلل ةيالولا نوكت ىتم -

 « هتعاط بت يذلا ”ناطلسلا نإف « اهل يلو ال نم نأ ىلع اوقفتا - ١

 ءاهلءفك حاكن ىلإ تعد اذإ هني لضع نإ يلولا نأ ىلعاوقفتاو - ف
 مكاحللو اهجوزيف  ناطلسلا ىلإ اهرمأ عفرت اهنإف « اهلثم قادصبو

 هكرمإ. فالخ الب ةأرملا نذإ ريغ نم ج جيوزتلا يف بينتسي نأ

 .|[غ444: 457/5ياهر”ب ا الالام 718

 ةريغصلا ركبلا جيوزتب يلولا قح - 4

 ولو ءركبلا ةريغصلا هتنبا جيوزت بألل زوجي هنأ ىلع نوملسملا عمجأ
 . اهرمأتسيالو « اهلثم أطويال تناك

 . [155/5يإ . كلذ هيلإ اضوق نم وأ « مكاحلا وأ ؛ مامإلا انه ناطلسلا ")
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 ناك اذإ ءاهعانتماو  اهتيهارك عم اهجيوزت هل زوجي هنأ ىلع اوعمجأ دقو
 ..قذأتو غلبت ىتح ؛ ةريغصلا هتنبا بالا جوزيال : ةمربش نبا لاقو « ًاؤفك جوزلا

 1 . أطوتال نم جيوزت هل سيلو

 ْ مبلو « ةشئاع :رمع لعف وهو « اهبأ ريغ ةيالوب هغولب لبق اهجيوزت حصيو
 . مهقافتا ىلع لدف « ةباحضلا نم ركنم هركني

 . اهخسفو ء اهحاكن خسفيو . تغلب اذإ ريخت اهنإف « اهيبأ ريغ اهجوز ِنإف
 2 هاي "/5ب 6١1١1ل التام 4:8/5١ش]. عامجإلا هيلعو « قالطب سيل

 74 هال/ »بح (بلهملا ن نع) 759/150167/4ف (رذنملا نبا نع) 48

 .![(بلهملا نع) 1؟5/١ن

 بيثلاو: ةريبكلا جيوزتب يلولا قح -

 )41١44(

 بيعمب تنبلا يلولا جيوزت -

 لج ةريبكلا تسنبلا جيوزت يلولل سيل هنأ يف فالخ ملعي ال
 : ل17 اهاضر ريغب بيعم

 لثملا رهم نم لقأب هتنبا بألا حاكن ج ١

 . ئمسُْلا رهماب حاكتلا تبثيو « اهلثم قادص نؤدب هتنبا جوزي نأ بألل

 ْ نسم رضحمب رمع لوق وهو « ةريبك مأ ؛ ةريغص «ًابيث مأ أركب تناكأ ءاوس
 1 |1552 هكه/تيإ هيلع مهنم ًاقافتا ناكف ؛ هوركني ملو « ةباحصلا

 اهيلو نم ةأرملا جاوز - 1

 نكل  دقعلا يفرط ىو نأ هل زوجي الق ء اهيلو وه ةأرما جوزتي نأ دارأ نم
 . هقالخ رهظي ملو « ةباحصلا لعف وهو« اهنذإب اهايإ هجوزي ًالجر لكوي

 ٠ .|ه*5/١ي]

 حاكنلا يف ةمألا يلو -
 (1دممحز
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 حاكنلا يف ةءافكلا -

 . [48/6ح] . ًاعامجإ حاكنلا يف ةربتعم ةءافكلا

 ةءافكلا يف ربتعي ام - 64

 . زئاج « ةعانصلاو . بسنلا يف ًاؤفك ةأرملا حاكن نأ ىلع اوقفتا

 5.16/5١ب ”4رم| . عامجإلاب ةءافكلا يف نيدلا رابتعا ىلع اوقفتاو

 . [(رجح نبا نع) ١ 5/١نا١ا//ة9ف

 ةءافكلا يف توافتلا - 55

 , هبسن يف ًاردق هنم ىلعأ وه ناك نم ةنبا لجرلا حاكن زاوج ىلع اوقفتا
 . |" 4رم] . هتعانصو« هلاحو

 ةءافكلا مدعل حاكنلا ريغصلا ضفر - ؛15
 نم هل نم حاكنإ نم اهسفن عنمت نأ غلابلا ريغ ىثنألل نأ ىلع اوقفتا

 . [18/؟ب] . ءفك ريغ جوزلا ناك اذإ بألاك  اهربج ءايلوألا

 1 اهحاكن حابي نم - 17

 ىلإ لصوالو ء طق هتعضرأ نكت مل ةأرما لجرلا حاكن نأ ىلع اوقفتا

 نم نبل نيمالو . اهّمأ نبل نم الو . طق هوجولا نم هجوب اهنبل نم ءيش هفوج
 ةجوز نبل نم الو , لالحب الو , مارحب لفسأ نم اهتدلو وأ « قوف نم اهتدلو
 كلذب نوكت نم نبل نم الو ءاهدلو دلو وأ ء اهدلو نم دحاو ةجوز وأ « اهنبا
 ىلإ الو . تدعي نإو « تأ تنب وأ . تدعب نإو « ةلاخ وأ . تدعب نإو . ةمع
 . هوبأ طق اهكلمالو « مارحب وأ لالحب دلو نم لك الو ءوه هدلو نم دحاو فوج

 الو , هوبأ اهب الخ الو , مارحب الو , لالحب لفسأ نم يه اهتدلو ةأرما ئطو الو
 ةولخلا لدب ناك الو , مارحب الو , لالحب وه هدلو دلو وأ « هدلو نم لك الو «هدلو .

 الو. هتمصع يف ةميرح اهل الو« هبيبر اهحكن الو « هدجولا نم هجوب ذاذتلا

 حكنالو , ناز وهالو , ةيناز يه الو ء طق اهب ىنز الو« اهجوزت نإ اهقالطب فلح
 « هريغ الو ءوه ةدع يف اهحكنالو ,« تلفس نإو . اهتنبا وأ ء اهل ةدج وأ . اهمأ طق

 تدلو نسب الو ءاهدلو ةأرماب الو. اهمأب ىنز الو , اهدلوب الو  اهيبأب طال الو
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 . ناكالو ءايصخخ نكي ملو « تدلو نمب طوال الو ء ىنزلا لدب ّدتلا الو « يه
 ' ةدقع كنلم وأ ءاهئظو ةأرما لجأ نم هتيرح تراص الو ءاهمأ هوبأ ءىطو
 «اهدلو ديبعالو« اهدبع وه ناكالو ءهدلو ةمأ الو « هتمأ تناك الو , اهحاكن

 ءادنلا تقو ريغ يف دقعلا ناكو , ةلقاع : ةغلاب « ةملسم يهو ؛ ًائيش هنم كلمتالو

 ' لومخدلا اتنقو رخآ هيف نّيعت دق تقو ريغ يفو « اهنم مامإلا مالس ىلإ ةعمجلل

 هحاكنهنإف « ليوأتب ذبع اهئطوالو  ًالماجالو , ةضيرم نكت ملو « ةالصلا يف

 . |1597 88/87/ي 8- ةالرم] . لالح اهل

 ةريغصلا حاكن - 8

 نكل . دهملا يف تناك ولو « ريبكلاب ةريغصلا جيوزت زوجي هنأ ىلع عامجإلا
 لف /10 (لاطب نبا نع) )1/9١1ف]. ءطولل حلصت ىتح اهنم جوزلا نّكميال

 . [(رجح نبا نع)
 دعب دلوت'مل نم حاكن - 8

 : :رخآلا لاققف « ةنالف نم كل تدلو نإ « كتنبا ينجوُر : رخآل لاق نم
 كذب هل نوكت اهنإف « ةنبا تدلوف . ةنالف يل اهتدلو نإ « يتنبا كتجوز دق معن
 . الو« لشملا رهمب اهل ىفقو « دوعسم نبا نع حاكنلا اذه ذافنإ ءاج دقو . ةجوز

 . [1951/م] ٠ ةباحصلا نم فلاخم كلذ يف هل فرعي

 زئاجعلا حاكن بج

 00 [؟50م] . دحأ نم فالخ الب نحكني حاكنلا نم تاسئايلا

 ةأرملا يف رثؤت ال قورف - ف

 اهل بحال يتلا يدل يو لاا ء بسحلا تاذ نيب كم ف دل

 . [57؟7142] . هريغ ملعلا لهأ نم دحأ نع ملعيال اذهو ء لامالو

 محرلا ةءارب نم دكأتلا -

 | ىتخو « لماح ريغالو . حاكنب هريغ نم ًالماخ ةأرما أطي نأ دحأل زوجيال
  ًاهدق ءاملعلا نيب هيف فالخال اذهو  هريغ ءام ننم اهمحر ةءارب ملعي

 . | اثيدحالو
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 رارقإلاب حاكنلا توبث - 177

 . [5١/هح] . ًاعامجإ حصي حاكنلاب رارقإلا نإ
 ةتوكبملا حاكن - 4

 نم تناك نإ اهتدع تضقناف . اهجوز اهقلط اذإ ةأرملا نأ ىلع اوقفتا

 خسفلاو « قالطلا ناكو , هنم اهحاكن خسفنا وأ تام وأ « ددعلا تاوذ

 . [1*رم] . ًأدبأ اذكهو . اهل لحي نم تبحأ نم جوزتت نأ اهلف « نيحيحص
 (للكك - ؟الكت)

 ةبذاك ةئيبب ةقلطملا حاكن -

 امهبذكب ملع نمل لحي مل « هتأرما قّلط ًالجر نأ روزلاب نادهاش دهش نإ
 : ةفينح وبأ لاقو . عامجإلا هيلعو . قالطلاب يضاقلا مكح دعب اهجوزتي نأ

 . [151/87/ش] . هلبق نم عامجإل فلاخم اذهو . لحي

 براقألا تاجوز حاكن - 5

 « هتوم دعب وأ « هنم اهقالط دعب هيخأ ةجوز خألا حاكن ةحابإ ىلع اوعمجأ

 دعب تخألا نباو خألاو . هتخأ نبا توم دعب لاخلاو . هيخأ نبا توم دعب معلاو

 . [١رم] .'لاخلاو « معلا

 ةملسملا ريغ حاكن - 407/

 مارح مهريمغو . ثيشو « ميهاربإ فحصو «روبزلاب تكسمت نم حاكن نإ ش
 .[ة/ثحإ عامجإلاب

 (ممربلاو - من55 - "144)

 اهب ينزملا حاكن -

 ىنز نم جوزت ينازلا ىلع مرحيال هنأ ىلع راصمألا نم ىوتفلا لهأ عمجأ
 . |(ربلا دبع نبا نع) 1؟5/9ف 7418 - 74 071ك] . الماح تناك نإو ء اهب
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 قاسفلا حاكن -

 ىلع ةملسلل مرتو« ةمسس ةقسافلا ىلع ملسلا مرحب نأ ىلع امجإلا

 . |(يدهملا نع) 160/3] . "”ملسملا قسافلا
 ةمألل رخل حاكن -

 نإف.؛ ةرحلا جاوز ىلع ردقي ملو « تنعلا يش اذإ رحلا نأ ىلع اوعمجأ
 « كلذ يف اهديس نذإب , ةلقاع « ةفيفع , ةغلاب ةملسم ةمأ حكني نأ هل

 : . اهل هحاكنإو

 ةمألا حاكن .هلزجي مل؛ « اهب فعتسُي نأ نكمي رح ةجوز هتحت تناك اذإ امأ
 ظ . ملعي فالخ الب

 ةرحلا حاكن نإف « دفع يف ةمأو « ةرح جوزت اذإ لجرلا نأ ىلع اوعمجأ دقو
 الق نب يلا تيلع اذإ لاقف « كلام درفناو . ةمألا حاكن لطبيو« تبغي

 ش .رايخلا اهلف« « ملعت مل نإو . اهل رايخ

 . دلحأ نم هيف فالخال اذهو . اهقتعي نأ لبق هتمأ جوزتي نأ ديسلل سيلو

 اف يتسلل /0/يمكام ؟غ؟1١رم]

 ةمألا ىلع ةرحلا حاكن -

 . [47/ح] . ًاعامجإ لالح ٍةمألا ىلع ةرحلا حاكن

 ةمألل دبعلا حاكن - 87

 . هدينس هل نذأ اذإ « غلابلا « لقاعلا ء فيفعلا ٠ ملسملا دبعلا نأ ىلع اوعمجأ
 : نأ هل نإف« هيلإ كلذ دبعلا ضوفو « هحاكن ة ةدقع هديس ىّلوتو « حاكنلا يف
 : . اهل هحاكنإو ٠ كلذ يف اهديس نذإب « ةلقاع « ةغلاب 2 ةفيفع , ةملسم ةمأ حكني

 . عامجإلاب كلذ همزلي مل « ينجوز : هديبسل دبعلا لاق ولو
 . ًاعامجإ هدبع هتمأ جوزي نأ ديسلل حصيو

 . زوجي الو« لطاب هديس نذإ ريغب دبعلا حاكن نأ ىلع اوعمجأ دقو
 . [187/90- 45/5ب74417417/4تا١17 87 5رم]

  [؟8/5] . اقافنو « ارفك قسفلا لعج نم لوق يف الإ « ىنزلا ريغب ةقسافلا حاكن زاوج ىلع عامحإلا قلل
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 ةقتعملا حاكن -

 (ى8ى6 - ؟م81)

 دبعلل ةرخلا حاكن - 418

 كلذب تيضر اذإ « دبعلا حكنت نأ ةرحلا ةأرملل زوجي هنأ ىلع اوقفتا - ١

 اهؤايلوأو ء يه

 اهل نأ ىلع اوعمجأ دقف « حاكنلا يف هل نوذأملا دبعلا اهرغ نإف
 . تملع نإ «رايخلا

 . لحي ال لطاب اهدبع ةأرملا حاكن نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ دقو - ؟

 فلاخم هل فرعيال ءرمع لوق وهو « اهيلع ٌدح الف « هتجوزت نإف
 . "ةباحصلا نم

 ء حكانتلا امهلزاج ءاهكلم نم جرخ وأ « هتقتعأ نإ امأ

 8/4: ١/47ب]. دحأ نم هيف فالخال اذهو ءايضارت نإ

 .7807771١01418 188ا/م (رذنملا نبا نع) /87/١1ي مام

 . [(ضضعبلا نع)
 جوزلا تاذ حاكن - 64

 ءرخآ جوزتت نأ اهيلع مارحف « ًاحيحص ًاجاوز تجوزت نم نأ ىلع اوقفتا
 . ةمئاق ةيجوزلا تمادام

 ملعف « نيلجر نيتفلتخم نيتدقع يف تجوزت نإ , ةأرما نأ ىلع اوقفتاو

 « يبنجأ رخآلاو . جوزلا وه لوألا نإف ء امهنم دحاو اهب لخد نكي ملو ء امهّلوأ .
 . [67/5ب 55058 2 ”؟رم] . لطاب هحاكنو

 ملسملا ريسألا ةجوز حاكن -

 ةفقفقز

 (4؟85) . هديس نذِإ نم دبالو '')
 . كش الي اهلهج فرع ذإ اهمجر كرت امو . مه ام ابجاو ناك مجرلا نآ الولف . اهمجرب مه دق رمع نإ "'

 8 3١46| هللا لوسر نود دحآ لوق يف ةجح ىرتال اضيآ نحنو
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 ا دوقفملا ةجوز حاكن -

 (مهمعم - مم

 ةدتعملا حاكن - عام

 : : ةافووأ ؛ قالط نم ؛ تناك دلع يأ ءاهتددع يف ةدستعملا حاكن نإ

 ْ : . عامجإلاب زوجيال

 ؛ حاكنلا نم عنمت دسافلا خاكنلا يف ةدعلا نأ ىلع نوملسملا عمجأ دقو

 . ًاعامجإ لطاب حاكنلاق . ًالهج ةدعلا يف تحكن نمو

 : « ةباحصلا ةرضحب رمع لعف وهو . نابرضي امهنإف « ةدعلا يف اجوزت نمو

 خوسفم ةدعلا يف حاكنلا نأ ىلع اوقفتاو . هيف هوفلاخي ملو« كلذ ىلع هوعبأتو

 قليلا ١ها/لط ١م الثرم 941:2178/8ي] . امهنيب قيرفتلا بجبيو « ادبأ

 .|١ة/كن مها 41/9١ف 45/5ب

 (؟اكك)

 ةقلطملا ةعجر دعب حاكنلا - 7

 لطاب حاكتلفءامهدحأ ملعوأ. ةمجّلا مهمل عم قم جوت نم

 + [17/يإ فالخ ريغب

 ةملسملل ملسملا ريغ حاكن + 47

 . [/8/7ي] . ةملسملا ةأرملل رفاكلا حاكن ميرحت ىلع عامجإلا

 : بسنلا نم اهحاكن مرحي نم - 4

 ش «خألا ت تنلبيو« تحألاو ء« تنبلاو « مألا حاكن ميزحت ىلع ةمألا تعمجأ

 . ةلاخخاو ةمعلاو ء. تخألا تنبو

 وأ ؛ مألا ةهج نم ةدالو كيلع اهل ىثنأ لك يه انه مألا نأ ىلع اوقفتاو

 . بألا ةهج نم

 لبق نم وأ « نبالا لبق نم ةدالو اهيلع كل ىثنأ لكل مسا : تنبلا نإو

 . ةرشابم وأ « تنبلا
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 « مألا وأ ء بألا : كيلصأ دحأ يف كتكراش ىثنآ لك يه : تخألا نأو

 . امهيلك وأ

 . ةدالو كيلع هل ركذ لكل وأ « كيبأل تخأ يه ىثنأ لك : ةمعلا نأو

 لبق نم ةدالو كيلع اهل ىثنأ لك تخأ وأ , كمأ تأ يه : ةلاخلا نإو

 . ةرشابم وأ « اهيبأ لبق نم وأ « اهمأ
 لبق نم وأ « ةرشابم ةدالو اهيلع كتخأل ىثنأ لك : تخألا تنب نأو

 . اهيبأ لبق نم وأ ءاهمأ :

 . هيف فالخال اذه لكو

 . لطاب وهو . ًادبأ خوسفم مارح ءالؤه حاكن نأ ىلع اوقفتاو

 معلا اذه ةمع نإف « مأل خأ هيبأل ناك لجر دجو نإ هنأ ىلع اوقفتاو
 . هتخأ نبال لالح هيبأ مأ معلا اذه ةدجو

 كلذ تالاخ نإف « بآل خأ , همأل وأ « هيبأل نوكي لجرلا نأ ىلع اوقفتاو

 55/971 /7ي] . امهتخأ نبال لالح . همأل هتدجو لاخلا كلذو « معلا

 . [57 - 37 /5بالزام 18ههم ىا/ - ؟كرم

 ىنزلا نم مراحملا حاكن - 8

 تننبو « هتنب تنبو . هئبا تنبو , هتخأو « ىنزلا نم هتنب لجرلا حاكن
 « يعفاشلاو اكلام الإ . ءاهقفلا ةماع لوق يف مارح ىنزلا نم هتحأ تنبو « هيخأ

 . 4١[ /7/يإ . كلذ زاوجب الاق امهنإف

 اهتدجو  ةجوزلا مأ حاكن -

 الو . ةجوزلا مأ حاكن ًادبأ لحبال هنأ يف نيملسملا نم دحأ نيب فالخال

 - 1401 - مورا - وام حالي ةهرم 1866م] . َنْدْعَب نإو . اهتادج

 كايقشلا ب فتش

 -9١وةا/ل د



 (ةبيبرلا) ةجوزلا تنب حاكن - 0١
 هيلع ماربح , اهمأ جوز رجحب نكت ملولو « اهب لوخدملا ةجوزلا تنب نإ

 دقو . هرجح يف تناك اذإ الإ مرحتال : 200 عامجإلاب اهحاكن

 ' "'هفالحخ ىلع راصمألا ءاملع عمجأ
 ١ حوزتي نأ هلف « تتام وأ « اهقّلط مش: ءاهب لخدي م ملو « ةأرما جوزت نإف

 نوي /"ب نرحل حاخا /4فإ. راصمألا ء ءاملع ماوع عمجأ هيلعو . اهتنبأ

 (رذملا نبا نع) 70 /ا/ي 119551 -54560- 5191/6 8 امام
 .|8؟ /مح

 ةجوزلا تنبل جؤزلا نبا حاكن - 7

 ٠ ١ تن هل ناسك وأ ريغ نم تنب اهلو « تجوز ريغ نم نبا لجرأ لو

 ننغ يكحام الإ . ءاهقفلا ةماع لوق يف رخآلا نم امهدحأ جيوزت زاج « نبا اهلو
 6 دل اهل جوزلا ء ءىطو دعب ةأرملا هتدلو نم ناك اذإ هتيهارك نم سواط

 لصألا ةجدز لكن 0141

 هيئب ىلع ًادبأ تمرح ةأرما ىلع دقع نم نأ ىلع نوملسملا قفت

 . دقعلا درجمع

 . بالاك همكح ؛ مأل وأ « بأل دحلا نأ ىلع اوعمجأ دقو

 . عامجإلاب هتنبا دالوأو « هنبا دالوأ ىلع مرحت ّدَجلا ةجوز نإف« هيلعو

 (بلهملا نع) 5 /8ف 4 //يالو- امام اد مل /5بإ
 ْ افن اح

 رفا ةجوز حان - 4

 . دقعلا درجمب هيبأ ىلع تمرح ةأرما ىلع دقع نم نأ ىلع نوملسلا قفت

 0 مب بالغا لطاوج دق

 عم ةنبالا تناكو , اهتطوو ء اهب لخد دقو ؛ حيحص اهجاوز دقع يتلإ ةجوزلا تنب نآ ىلع اوعمجأ 0
 . [1ىرمإ ادبا اهحاكن هيلع مارحف « هرجح يف كلذ

 ككراوود



 1809م 77 /؟بإ. عامجإلاب هدادجأ ىلع مرحت نبالا ةجوز نإف « هيلعو

 . |537 /3ح 58254 /ا/ي (بلهملا نع) ه5 /15ف الذ - ا/مام

 ةرهاصملاب اهحاكن مرحي نم -

 (4159:- 98 - 1و5 - عاول - عاود )

 ةرهاصملاب ميرحتلا ببس - 6

 ةأرما ءىطو نمك « دسافلا حاكنلا يف وأ ء حيحصلا حاكنلا يف ءطولا نإ

 . عامجإلاب ةرهاصملا ميرحت هب قلعتي « هتأرما تسيل اهب اذإف « هتأرما اهنظ

 «ءهئباو« هيبأ ىلع تمرح « دساف حاكنب ةأرمأ ءىطو نمف« هيلعو

 . عامجإلاب « هدافحأو « هدادجأو

 « ةيبنجأب ةوُلخلاو . ةوهش ريغل تناك نإ « جرفلا نود اميف ةرشابملا امأ

 ةرهاصملا ةّمرح تبثيال اذه لك نإف « هجولا ىلإ رظنلاو , ةوهش ريغ نم رظنلاو

 . ["8 /؟ح (رذنملا نبا نع) 464 - 4": 4705١ //ي الةامإ . فالخ ريغب

 عاضرلا نم اهحاكن مرحي نم -

 مكوك -حلك)

 مراخنا حاكن مكح - 5

 . اذه /ةي]؛ عامجإلاب لطاب حاكتلاف « همرحم تاذ جوزت نم

 مراحا حاكن ةبوقع - 7

 .٠ "لعقلا هيلع بجيال هنم مرحم تاذ جوزت نم نأ ىلع ًاعيمج اوعمجأ

 . |0717 /اه 1١65 /ممطإ

 «ديز نب رباج بهذ دقف .دحلا اذه يف اوقلتخا مهنكلو . ملعلا لهآ رثكآ لوق يف دحلا هيلع امو '''
 « نسحلا لاقو . دمحا نع ةياور وهو ؛ لتقلا هدح نآ ىلإ « ةميثشخ يبآ نبأو , بويا وبآو « قحسإو
 دحال : يروشلاو ؛ ةفينح وبآ لاقو . دمحأ نع ةيناث ةياور وهو « ىنزلا دح هدح : يعفاشلاو ؛ كلامو
 ,:[15/9يإ. هيلع

-99994- 



 تاجوزلا ددعت دح - 4

 . حيحصلا , فيفعلا  لقاعلا , غلابلا وحلا ملسلا نأ ىلع ثوملسلا قفنا

 . حئاحص « ناوز ريغ « رئارح لا ءاسنلا نم ةعبرأ ًاعم حككني نأ هل « روجحا ريغ

 : نم دحأ نم ٌفالخ الب ةوسن ةعيرأ نم رثكأ جوزتي نأ دحأل لحي الو

 ٍ ٠ مالسإلا داقع مسهل حصب ألو ضفاورلا ضعب كلذ يف فلاخو . مالسإلا| لهأ

 ا . مهب دتعي الو

 قلط وأ نم وأ . نهتدع نلمكأف « هءاسن قّلَط نم نأ ىلع اوقفتاو

 ناك نإف . بحأ نإ « لقأف « عبرأ مامت جوزتي نأ هلف تام وأ ٠ تدتعاف نهضعب

 يضقنت ىتح , ةعبارلا حكني نأ هل سيل هنأ ىلع اوعمجأ دقف « ًايعجر قالطلا

 ولي املكم 572 55رم /؟5ب امام 744605-- ك] . ةقلطملا ةدع
 . [(يدهملا نع )اف 5 /كح ١1١١ /4فم

 (دمىك)

 تاجوزلا نيب لدعلا -

 مق
 ةأرما نم رثكأ ىلع دقعلا - 6

 مك اذإ زئاج ةدحاو ةدقع يف لقأف . عيرأل حاكنلا دقع نأ ىلع اوعمجأ

 . [9رم] . ةقرَمتم دوقع يف زوجي امك « اهقادص نهنم ةدحاو لكل
 ش  نيتخألا نيب عمجلا -

 ! اثناكأ ءاوس. جوزتلا يف ف نيتخألا نيب عمجلا ميرحت ىلع عامجإلا
 ءعاضرلا نم مأ؛ « بسنلا:نبم اتناكأ ءاوسو . مأ نم مأ « بأ نم مأ « نيتقيقش :

 . ةَمأ ىرخألاو « ةرح امهادحإ مأ ب نيّتمأ مأ« نيترح اتناكأ ءاوسسو

 مأءدقعلا لاح كلذب ملعأ ءاوس , دسف دحاو دقع يف امهجوزت نإف
 ةيناثلا خحاكنو « خيحص ىلوألا حاكنف . ىرخألا دعي امهادحإ جوزت نإف . هدعب
 . فالتخا هيف سيل اذهو « لطاب

 -..١8ا-



 داسفنا وأ« اهتوم وأ ء ىرخألا قالط دعب , ةدحاو دعب ةدحاو جوزت نإف

 . لالح حاكنلا نأ ىلع اوقفتا دقف . اهحاكن

 عامجإ هيلعو . ًايعجر ًاقالط ةقلطملا اهتخأ ةذع يف ةأرملا حكنت الو
 مافرم 15١ /4ف 8١ ءالؤأم ؟748:4-47984- 78848ك] . ةباحصلا

 .للك1 مكن ؟؛تاح نه - 7 فال ي كا /5 با ل355 كدا

 اهتلاخ وأ اهتمعو « ةأرملا نيب عمجلا - ١

 « اهتلاخو « ةأرملا نيبو« اهتمعو ؛ ةأرملا نيب عمجلا ميرحت ىلع عامجإلا نإ

 . اهتلاخ وأ« اهتمع ىلع ةأرملا مكنت نأ وأ

 كيلع هلركذ لكل تخأ يه ىثنأ لك يه : انه ةمعلا نأ ىلع اوقفتاو
 .رخآركذ ةطساوب وأ « كسفنب امإ « ةدالو

 كيلع اهل ىثنأ لكل تخأ يه ىثنأ لك يه : ةلاخلا نأ ىلع اوقفتاو
 . اهريغ ىثنأ طسوتب امإو . اهسفنب ةدالو

 وأ  اهيخخأ تنب ىلع ةمعلا وأ  اهتلاخ وأ ء اهتمع ىلع ةأرما حكن نإف

 . ملعلا لهأ ةماع دنع خوسفم امهنم ىرخألا حاكنف , اهتخأ تنب ىلع ةلاخلا

 . مهفالخب دعي الو« عملا راوجب جراوخلاو « ةعيشلا نم ةفئاط تلاقو

 رررخن ل ؟كررف - نجم - موو - 1مل خحام اممالم ١ /5بإ

 ال6 /هفلالا - 19 /5ش (رذلملا نبا نع) "ا -75 024 /7/ي مدح /4ت

 3 يسطرقلاو ؛ مرح نباو ءربلا دبع نباو ءرذنملا نياو « يذمرتلا نع) لشي /

 «ربلا دبع نباو ءرذنملا نباو « يذمرتلا نع) ١141-١48 /5ن (يوونلاو

 ا « مزح نباو « يبطرقلاو
 براقألا نيب عمجلا - 7

 « اهتمعو . اهتخخأ ريغ نيبو « ةأرملا نيب عمجلا مرحيال هنأ ىلع عامجإلا نإ

 ءركب وبأ هرك دقو . امهوحت وأ  ةلاخلا يتنب وأ ء معلا يتنب نيب عمجلاك « اهتلاخو

 « نئاغضلا ةفاخم ةبارقلا نيب عمجلا ,رقزو « ىليل يبأ نباو « نامثعو « رمعو

 . هفالخ ىلع عامجإلا نكلو

 -1.؟١-



 . ةنبيبرو «' لجرلا ةأرما نيبو ء اهل ناك جوز تنبو« ةأرملا يب + عمتلا لحيو
 411م (رخسلا نبا نع) ١542148 /5ن] . عامجإلا هيلعو « اهريغ نم
 نيباو «ربلا دبع نبا نع) 1١17 /9ف اال الي ل15 امك 175/5
 ْ .[44 /”ح (مزح

 ّْ ةجوزلا ديدحتب ةأرملا لوق - 40*

 هذه : لوقت ء امج ىلإ سورعلا فزت ةأرملا لوق لوبق ىلع اوقفتا
 . [؟هرم] . كلذب اهثطو ةحابتسا ىلعو ٠ كتجوز

 جاكتلا دقع رثأ - 5

 ةارلا دب نإ« جاوزلا دقعي نيح نم هنأ يف نيملسملا نم دحأ نيب فالخال

 . هل لالح يهو ء اهل لالح وهف ٠ لجرلل ةجوز
 .'لكلا عامجإ هيلعو « ًامارح ناكام جوزتملل لح دق حاكنلا نإو

 .|111/شا159 128 854م]

 ا بسن « ةقفن :ر

 ءطولاب ةجوزلا قح - 6

 . اعامجإ كلذ همزلي مل. ءطولا ىلإ موي لك اهجوز ةأرملا تعدول
 . [نمملمحإ

 حاكتلا يف رهملا -

 رقم
 رهم الب حاكنلا - 1ك

 حاكت ىمسي اموهو « قادص نود حاكنلا داقعنا زاوج ىلع اوعمجأ
 ل6 //ي ؟ه /؟”ب] « ضيوفتلا

 ممكك)

 جاوزلا لالحنا -

 ناعل « قالط , قيرفت « علخ : :ر

 و9,



 لطابلا حاكنلا ىئعم - 7

 . [19 /؟ح]. حصي مل اموه : لطابلا حاكنلا نأ ىلع عامجإلا

 - علما - عزالال - جلاله - علوم - عاوم - ل19 - ذ؟0)

 - علخل - عوني - ارق - عادل - امال - عامك - امه - 44

 (4301- خ١5 - علو

 حاكنلا دسفي ام -ح 4

 قيلعتلاو « تيقوتلاو «راغشلا : حاكنلا دسفيام نأ ىلع عامجإلا

 1 ممحإ ليلحتلا دعب حاكن الأ طرشو ؛ عاشملا ءانثتساو « لبقتسمب

 (عوواب - علاه - 559 - 14)

 حاكنلا خسف بجوم -
 ) - 4١54غ - 4١خالل] - خ١5 - خ١5 - عاوؤ - عاهل - 715 -

 لا ا ل جاو - 114 - غل - غ5 -25(

  - 4حاكنلاب بيعلا رثأ

 . نيملسملا عامجإب عيبلا هب دري بيع لكب دري ال حاكنلا نإ

 . ريغص بيعب ةأرملا هيف درت ال حاكنلا نأ ىلع اوعمجأ دقو

 ' ةّنعلاو « بجلاو ء صربلاو « ماذجلاو « نونجلا : ةيتآلا بويعلا ادع ام نإو
 . ملعلا لهأ نيب ملعي فالتخا الب رايخلا هب تبثيال « لفعلاو . نرقلاو « قتفلاو

 تقو اهب ًاملاع نوكي ال نأ بويعلا هذهب جوزلا رايخ توبثل طرتشيو , اذه

 الف « يضرف « هدعب وأ ءدقعلا يف اهب ملع نإف . هدعب اهب ىضري الو ء دقعلا

 . هلرايخ

 هنكلو , حاكتلا لطبيال بويعلا نم جوزلا ةمالس مدع نأ يف فالخ الو

 . ءايلوألا نود ةأرملل رايخلا تبثي

 نأ تملع مث  ملعت ملو « ةأرما حكن اذإ بوبجملا نأ ىلع اوعمجأ دقو

 .رايخلا اهل

-115,"- 



 «هنب ٌدرُت بيع هنأ « اهنطو ىلإ لصويال يتلا ءاقترلا يف ءاهقفلا فلتخي ملو

 «ءاقترلا دنا هنأ يوقلاب سيل هجو نم زيزعلا دبغ نب رمع نع ءاج ًائيش الإ

 ْ . كلذ فالخ ىلع مهلك ءاهقفلاو , اهريغ الو

 0 .بيعلا اذهب درْثال ,دلتال يتلا ميقعلا نأ ىلع عامجإلا نإو

 .كلاذ ًافالخ ء عامجإلاب حاكنلا خسفيال ؛ ديلا عطقو , ىمعلا نإو
 00 وز د موجه ل ”9هلال ك1 اد هاك /ك ي هد/؟ب]

 5 /اح الالام

 حاكنلا يف ىنزلا رثأ - ثلا

 خسفتي ملا« هدعبوأ « لوخدلا لبق ء ةجوزلا تنز وأ'؛ جوزلا ىنز اذإ
 « لجر نيب قّرَف هنأ هللا دبع نب رباج نعو ملعلا لهأ ةماع لوق يف حاكنلا

 اههل سييلو « امهنيب قري هنأ نسحلاو . يلع نعو . اهب لوخدلا لبق ىنز هتأرماو
 . [18 //ي]. ءيش

 حاكنلا يف عاضرلا رثأ -غ1

 ةهرح ةنجوزلا تراص اذإ خسفي هتحص دعب حاكنلا نأ يف فالخ ال
 [1547م] . عاضرب

 حاكنلا يف ةدرلا رثأ - قفح

 رشإ ملسأ ءاوس ؛ حاكنلا خسفنا ءأعم اددترا وأ . نيجوزلا دحأ دترا اذإ

 مأ « مالنسإلا تعجار مأ , مالسإلا عجار مأ « همالسإ رثإ تملسأ مأ ءاهمالسإ

 « يملوبو ٠ قادصبو « امهاضرب الإ كلذ لك يف هيلإ عجرت 53 ًاغم هاعجار

 الو . مالسإ ضرع الو ةدع نم ء ءيش كلذ يف ىعاري نأ بجي الو. داهشإو

 0١[. موج دلل "كلذ يف فالخ

 :لاقف , دواد الإ ء ملعلا لهآ ةماع لوق يف حاكنلا خسفنا « لوحدلا لبق نيجوزلا دحأ دترا اذإ
 :[48/87ي] . ةدرلاب خسفنيال

 . فالتخا ءاملعلا لاوقأ يفف , لوخدلا دعب نيجوزلا دحأ دترا نإو

 دغ.؟١9و1-



 عرفلا ةجوز لصألا ءطو -

 . |1547 ىنزلا دصقب وأ« ةلاهجب ديفحلا وأ نبالا

 عبرأ نم رثكأ هدنعو « جوزلا مالسإ - 14

 نك وأ ء نهتدع يف نملسأف « ةوسن عبرأ نم رثكأ هل ناكو « ملسأ نم 1

 . [81/7/ي] . ملعي فالخ

 حاكتلا يف ًاعم نيجوزلا مالسإ رثأ - 6

 ىلع ماقملا امهل نأ ؛ ةدحاو لاح يف اعم املسأ اذإ نيجوزلا نأ ىلع اوقفتا
 « بسن نم حاكنلا عنمي ام امهنيب نكي مل اذإ « رفكلا لاح هادقع يذلا امهحاكن

 . هدعب مأ؛ « لوخدلا لبق كلذ ناكأ ءاوس « عاضر وأ

 ء اهب قحأ هنإف « ةدعلا يف يهو . ملسأ مث اهجوز لبق تملسأ نإف

 . ملعلا لهأ دنع لمعلا هيلعو

 ءامهب لخد دق ناكو « تنبو ء مأ «ناتجوز هل تناكو  ملسأ نإف

 48/؟بإ . ديبأتلا ىلع هيلع اتمرح امهنأ ىلع اوعمجأ دقف « هعم اتملسأو

 دبع نبا نع) 14 - 47 ءىح - ملال كلك ال4 //ي 11/79 ة١ام 1947م

 . [(رذنملا نباو ءربلا

 حاكنلا يف نيجوزلا دحأ مالسإ رثأ - 5

 ءرخآلا نود امهدحأ ملسأو « نييباتك ريغ نيكرشم ناجوزلا ناك اذإ - ١
 . "ةأرملا ةلع تضقنا ىتم خسفني حاكنلا نأ ىلع عامجإلا نإف

 ىلع اوعمجأ دقف « ةيباتكلا هتجوز لبق يباتكلا جوزلا ملسأ اذإو - ؟

 خيش دامح ىتفأ هبو . يعخنلا ميهاربإو ؛ يلع نع لوقنم وهو . ادق هيف فالخملا توبثي بقعتم وهو ''
 - [177 /ان 542 /4فإ . رهاظلا لهآ ضعب لوق وهو  ةفينح يبآ

 -ه8.؟١-



 وا« يباتك ريغ وأ « ايباتك « ارفاك جوزلا ناكو « ةجوزلا :تملسأ نإو - *

 ْ خسفني كلذ لك يفف « ةيباتك ريغ ةرفاك يه تناكو ؛ جوزلا ملسأ
 الو . همالسإ رثإ تملسأ مأ « اهمالسإ رثإ ملسأ ءاوس ؛ امهحاكت

 نأ بجي الو , داهشإو . يلوبو , قادصبو , امهاضرب الإ هيلإ عجرت
 .٠ هيف فالخال اذه لكو . مالسإ ضرع الو . ةّدع كلذ يف ىعارث

 لحد دق ناكو « جوزلا ىب أو , ةيسوجملا وأ « ةيباتكلا تملسأ نإو

 0 ل ا ل فشل ل ءام]. عامجإلاب رهملا اهلف « ءاهب

 نباو «رذنملا نبا نع) 95 ال8 //ي 741786 - 3541/8 ل

 7 /ءح (ربلا دبع نبا نع) 7648 /4ف 1947م (ربلا دبع
 . [(يدهملاو ءربلا دبع نبا نع) 154 .157/5ن

 ّْ امهحاكن يف ةمألا قتع رثأ - 1

 | خسف يف رايخلا اهلف « دبع اهجوزو تقنع اذإ ةمألا نأ ىلع اوعمجأ

 . . هئاقبإ وأ حاكنلا

 ' هؤطو وأ ء اهجوز قستع : نيرمأ دحأ دجوي ملام يخارتلا ىلع اهرايخ نإو
 ' الو ءرمع نباو . نينمؤملا مأ ةصفح لوق وهو , اهثطو نم جوزلا عنمي الو . اهل
 : ةباحصلا نم امهل فلاخم

 كلذ دعب هقارف اهل نكي مل دبعلا اهجوزب فلا ةمآلا تضر نأو

 . فالخ الي

 فالح الب قالطلا ددع اهب صقني ال خسف رايخلا ةقرف نإو ءاذه

 ءرذنملا نبا نع) 119011801117 //ا/ي ؟هالا*١ - ؟ هال الالامإ ٠ ملعي

 1 ءربلا دنبع نبا نع) 6580-60 /9ف ه* /5ب 1947م ةكرم (ربلا دبع نباو

 11١- 111١ :06 308 /5ح (لاطب نباو

 اهحاكن يف ةمألا عبب ه رثأ -

(:1591) 

 توالاجا



 حاكنلا يف رخآلل نيجوزلا دحأ كلم رثأ -

 خسفنا دقف « ةمألا هتأرما جوزلا كلم وأ « دبعلا اهجوز ةأرملا تكلم اذإ

 « قتعلل هتأرما جوزلا ىرتشا اذإ : لاقف « نسحلا دش دقو . فالح الب حاكنلا
 . |7711 //ي دةرم 1147 امهحاكن ىلع امهف . اهكلم نيح اهقتعأف

 حاكنلا يف يِبّسلا رثأ - |

 ملكك 7

 دسافلا دقعلا خسف - 84

 حاكنلا ةحص بوجو ىلع قفتم طرش طاقسإب ًادساف حاكنلا ناك اذإ
 « لوخدلا لبق هخسف ىلع اوقفتا دقف « همراحم ىدحإ حكني نأ لثم , هدوجوب

 [ةهرم ه9 /؟ب] . هدعبو
 داسفلاب دقعلا خسفنيال ىتم -

 . اعامجإ داسفلاب دعب نم خسفني مل حاكنلا ةحصب مكاحلا مكح ىتم

 13١[. مثحإ

 حاكنلاب ثوملا رثأ - ١

 . فالخ الب هتحص دعب حاكنلا خسف هب عقي جوزلا وأ « ةجوزلا توم

 [1547م]

 ةعتملا حاكن ةفص -
 ىلإ ةأرملا حكني ناك لجرلا نأ : وه ةعتما حاكن ةفص نأ ىلع ءاملعلا قفتا

 ريغ نم لجألا ءاضقناب لصحي ةأرملا قارف نأو « هيف ثاريمال هنأو « لجأ

 . [14540ك (ضايع نع) 171-177 /5ش] . قالط
 ةعتملا حاكن مكح 1

 . ةجحو ؛غسنلا ىلع ليلد ميوحتلا ىلع مهعامجإ يو هعرحت ىلع اوعمجأ مث

 ةعتملا ةزاجإب سابع نبا نع راثآلاو . ءاهقفلاو « ةباحصلا ةماع هزاوج مدعي لاقو

 -ةو1ا.ال-



 لاقو . هب ب جتحي احلا اهلقنيمل؛ فيعض عوجراب هلنغ ا

 . ١ هتحابإب |

 « لوخدلا لبق ناكأ ءاوس « لطب عقو ىتم حاكنلا اذه نأ ىلع اوعمجأ دقو
 لوك كا 4147 /9ف]. ةدسافلا طورشلاك ةعتملا نأب رفز لاقو . هدعب مأ
 مه/4ت 7 /مط 74055 - ؟46601/ك (لاطب نباو« ضايعو ؛رذنملا نبا نع)
 (يرزالاو٠ ضانع نسع) اولد لاا 118/5797“ /هش ٠١7 الي

 . [(يباطخلاو .رذنما نب باو ء ضايع نع) 175/5ن
 ةعشملا كن نالطب ببس - 4

 . ةدملا ديدحتب

 انإوأ «رهش دعي اهتالط هني يف نأ لإ« ةدلل طرش ريخب جوزت إف « هيلع

 ةماع لوق يف حيخص حاكنلاف . كلذ وحن وأ « ءدلبلا اذه يف هتجاح تضقنأ
 ماهر

 قف /ةشإ هيف ريخ الو« ةعتم حاكن وه : لاقف يعازوألا الإ« « ملعلا له

 ٠ [(ضايع نع) 185/50 (ضايع نع) 147 /4ف ٠6 // (ضايع 7

 تحت نم لجرلا حكني نأ رم رخل عاكب ةفصذأ يلع اوت
 يتتلا تنبلا رخآلا هّحكْني نأ ىلع ًالجر « اهريغ مأ « هثنب تناكأ 0 هتيالو*

 هب /؟ب]: ىرخألا ْمُضْبِب هذه عضب الإ امهنيب قادص الو« هتيالو تحت

 : مزح نسبا لاقو . كلذ نع اعجر امهنأ امهنع يورو اهتجابإ جيزج نباو ؛« سابع نبا نع يور 0
 با ديمو « ةملسو « سابع نباو «ديعس وباو  ةيواعمو « دوعسم نيا ف هللا لوسر دعب اهتحابإ ىلع
 نمو. كك هللا لوسر ةدم ةباحصلا عيمج نع رباح وزو ثيرخ نب ورمعو : رباجو « فلخ نب ةيمآ

 .رظن مرح نبا هقلطأ ام عيمج ىفو . ة ةكم ءاهقف رئاسو « ءاطعو « ريبج نب ديعسو « سواط نيعباتلا

 نع ىهلف ء رمع بطخ ! يواحطلا لاق . (دحاو لك نع تاياورلا هذه رجنح نبا ظفانملا دنف دقو)

 اههرحتتب كلذ عبم مزح نبا فرتعإ دقو . ركنم كلذ هيلع ركني ملف « قق يبنلا نع كلذ لقتو « ةعتملا

 . ةمايقلا موي ىلإ مارح اهنإ 5 يبنلا لوق توبشل
 عوجرلا يف مهتدعاق ىلع حضي الو : ةعيشلا ضعب نع الإ عامجإلاك « ةعتلل ميرحت : يباطخلا لاق

 | عك رق 115 ككك لفإا تسن اهنأ يلع نع حص دقف « يلع ىلإ تافلاخملا يف

 هاآءم-



 نسع) 14١-١47 /56ن (يوونلا نع) 175 /8ف 157 /5ش 1481م

 . [(يووتلاو . يباطخلا

 راغشلا حاكن مكح -

 . زوجيال هنع يهنم راغشلا حاكن نأ ىلع ءاملعلا عمجأ

 ةيواعم لوق وهو . ًارَهم هيف نافرطلا ركَذ نإو « خَّسْفُي حاكنلا اذه نإو
 1867م147-147 /اش]. "”فلاخم مهنم هل فرعيال ةباحصلا ةرضحب
 ١" /اةدح (ربلا دبع نبا نع) ١75 /4ف ىلا/ /4تا7؟1١15+ هال /5ب

 [(ربلا دبع نبا نع) ١؟5/5نإ

 لّلحملا حاكن - 07

 ًاثالث ةقلطملا نأب مهدعب نمو نيعباتلاو « ةباحصلا نم ءاملعلا عيمج لاق

 ولو « نيناتخلا ءاقتلا هيف دجوي نطو اهأطيو ٠ هريغ ًاجوز حكنت يتح اهقلطمل لحتال

 الف  اهيلع هدّقَع درجُم امأف . اهتدع يضقنتو , اهقرافي مث « ينم لازنإ ريغ نم
 تلح , اهقراف مث « اهيلع يناثلا دقع اذإ بيسملا نب ديعس لاقو . لوألل اهحيبي

 ًاضيأ لقنو . جراوخلا ضعتبو « دواد لاق هبو . يناثلا ءطو طرتشي لو « لوألل

 طرتشي : يرصبلا نسحلا لاقو . هنع دنس هل فرعي الو « ريبج نب ديعس نع
 . ينملا لازنإ

 هيلعو « اهجوزل لحتال اهنإف ءاهديس اهأطو مث . اهجوز اهتب اذإ ةمألا نإو
 . كلذ فالخ ريبزلاو , ديزو . نامثع نع يورو . راصمألا ءاهقف ةعامج

 وأ . ةمئان يهو اهئطو ولف . عامجلاب نيجوزلا ملع ءاهقفلا عيمج طرتشاو
 . "وه لزنأ ولو « لوألا جوزلا ىلإ اهتدوع لحل فكي م مل اهيلع ىمُغم

 اشو . لحي مل لطاب وأ ؛ دساف جاكت يف ناك نإ عامجلا نأ ىلع اوقفتا

 . يفكي : لاقف مكحلا

 . [(لاطب نبا نع) 18١ /١؟فإ . ءاملعلا لوق وهو . 0 ا
 :[ يضتقي يي 7841 /١١فإ . هنع ىهنملا داسف دلاو « هنع يهنلا تبث هنأب زاعمسلا هيقعت دقو
 |[ مكن ملك /مةنإ. بقعتم وهو . ةغلابم عامجإلا لقن ين“

-1.4- 



 « ءاطع لوق وهو « لوألا جوزلل اهّلحُي هنإف « اهئطوو . دبع اهجوزت نإو
 . فلاخم مهل ملعي الو« دمحأو « يأرلا باجصأو « يعقاشلاو « كلامو

 , دبقعلا يف هركذي ملو  دقغلا لبق ليلحتلا لّلَحُما ىلع جوزلا طرش نإو
 نبا لوق يف لطاب حاكنلاف ء طرش ريغ نم ليلحتلا ىون وأ , دقعلا يف هاونو
 . اغامجإ نوكيف « ةباحصلا نم مهل فلاخم الو « سابع نباو , نامثعو ءرمع
 ننعلإل : فيرشلا ثيدحلل ؛ ةنعلل بجومو , ملعلا لهأ ةماع لوق يف مارح وهو
 : ممام] ..4ملعلا لهأ دنع لمعلا هيلع يذلا . هل للحم او « للخما هللا
 © قل © فيتا د فيت - فيت < فيي د ا

 الاكرم 1850146 /5ش 14784٠ --7عالالو - ؟ علال - مالا -
 -546 /8ف (رذنملا نبا نع) هال ء غهم كال 15036 ليك /5ب

 . [(رذنملا نبا نع) 556 /5ن *١7 /؟ح (رذنملا نبا نع) 85

 ْ ءطولاو . للا حاكن ىلع قداصتلا -

 ' لوو ؛ اتجوزت دق ينإ : لوألا جوزلل تلاق اذإ ةأرملا نأ ىلع اوعمجأ

 . [ههامإ . هل لحتال اهنأ 2 اهقدصو 2« يجوز يلع

 ةميمت

 يملا مكح - 6

 .[165رم (يوونلا نع) 5 ١/ ٠ف] . نيملسملا عامجإب ةّمّرحُم ةميمُلا

 ' ركذنملا نع يهنلا

 ْ فورحلاب رمأ :ر
 ركنا نع يهّنلا مكح - ٠

 الإ كلذ يف فلاخي ملو . رّكَنْلا نع يهّنلا بوجو ىلع ةمآلا عامجإ
 . مهفالخب دمعي الو. ةضفارلا ضعب

 |1454 /هح نفل 1 **ا/ /١ش]. ءاملعلا عامجإب ةي ةيافك ضرف وهو

 -.١؟١(-



 ركنملا نع يهنلاب فّلَكملا - ١

 « تايالولا باحصأب صتخيال ركنملا نع ىهنلا نأ ىلع نيملسملا عامجإ

 . نيملسملا داحأل تباث كلذ نإ لب

 « هيلع ردق نم لك ىلع هرييغت بجاو ركنملا نأ ىلع نوملسملا عمجأ دقو

 ةقارإو « ءامهدلا قالطنا هيف نكي ملام « لمعو « لوق نم هتقاط بسح ىلع

 ملذنإف .هديب رييغتلا نع زجع نإ « هناسلب ريغي نأ نمؤملا ىلع نكلو , ءامدلا
 عيطتسيال ًاركنم ىأر اذإ نمؤملا بسحب . هبلقب رّيغي نأ هيلع نإف « هوركملا نمأي |

 . هراك هل هنأ هبلق نم هب هللا ملعي « ارييغت هل

 « نييبنجألا دارفناك « ةأرما وأ « لجر نم ءوّسلا رهظأ نم نإف « هيلعو

 هعفرو « كلذ راكنإ نيملسملا ىلع بجاوف « ارتست ةأرملا لزنم لجرلا لوخدو

 5771م (ينيوجلا نع) ١/758ش]. اهلك ةمألا هيف فلتختال اذهو . مامإلل

 + 1١59| 49ك ١ا/لكرم

 ركنملا نع ىهني فيك -
(451) 

 مولظملا ةرصن - :٠

 (5ملك4)

 ءوضولا ضقاون

 (1158- :ع؟/- 1155 :ع75ه - غ8#45- عغ779- 4273١ - عغعاو)

 ةسين

 ةّينلا ىلع ةَذَححاْوْلا - 7

 مهنكل . بولقلا لامعأب ةَذَحخاُما ىلع ملعلا لهأو فلّسلا ةّماع قافتا نإ
 . اهلمعي نأ مه يتلا ةئيسلاال « ةدرجم ةئيس بتحكي ةئيسلا ىلع مزعلا نإ : اولاق
 . [((ضايع نع) ؟74 /١1ف]

-15519- 



 ةينلا' هيف طرتشي ام - 458

 ةداسبعلا | يسفقو « دصصاقملا يسف طرسش ةينلا نأ ىلغ ءاملعلا قسفتا
 . . ةالصلاك ء ةّضحملا

 اهنأ يف نوفلتخيال مهنإف « ةساجنلا لّسغك « ىنعملا ةموهفملا ةدابعلا امأ

 1 . ةينلا ىلإ ةرقتفم ريغ

 انا انا ةينلا ىلإ رقتفي , ةاكزلاك « ءينشلا لدب ءادأ نإو
 00 . |(رجح نبا نع) 187/١0 190 /4ح 8 1/1ب

 ظفلل ةينلا ةفلاخم - 4

 «ةرشُملا يوني نأ وحن «هاونام ريغب قطن نم أ ىلع ملعلا لهأ عمجأ

 . هب ظفلام نود هاونام دقعنا «. سكعلاب وأ + جحلا ىلإ هناسل قبسيف

 ذاق اذهو . رئارسلا ىلوتي هللا نإو رهاظلا ىلع نب ايندلا ماكحأ نأ الإ
 05 /7ن 7١/5594ف (رذنملا نبا نع) ؟54 /”ي]: هيلع مهلك اوعمجأ

 ١ © [(رجح نبا نع)
 ١ ةينلا بئاوش - 86

 يف رطحو . هسفن يف ضرعاسم كلذ دعب هرضن مل؛ « هلل هلمع أدتبا نم
 ءربملا ناجعإ همكخ نع هليزي الو ناطيشلا ساوسوو ؛ سفنلا ثيدح نم هبلق
 ام ًايلاخخ هيلإ ىلاعت هللا هبدنام ىلع هيضمو « هيضقت دعب هيلع دابعلا عالطاب

 . كلذب هرورس الو , هل ههركو « هنع هاهن

 ونهو ( ةلمعي وأ اهب هؤادتبا هوركملا ةينلاب هثدتبي نأ كلذ نم هوركملا اغإو

 هبر نم هلماع قحتسي كلذف « ىلاعت هلل صلخم ريغ هب هلغش لاح يف
 نسم نيمدقتملا لوق هلك اذهو  باوثلا نم هيلع هل نوكي نأ لطبيو . باقعلا
 . [408 - 8507 /4ه] . لضفلا لبهأ نم فلسلاو , ملعلا لهأ

 سو7599-



 ةساجنلا ةلازإ ةين -
 (؛١:59)

 ءوضولا ةين -

 (ع899)

 مميتلا ةين -
 و0

 (ماامو ل 10

 ةالصلا ةين -

 م9

 ةاكزلا ةين -

(:174) 

 موصلا ةين -
 مساوي اا دك

 فاكتعالا ةين -

 اةيفيلتلا]

 مارحإلا ةين -

)85) 

 ةفرعب فوقولا ةين -
(198) 

 قالطلا ةين -

 (ماباو - مالك

511" 



 نيميلا فلاح ةين -

 (عه01)
 ةرافكلا يف ةقلطملا ةينلا -

)8475) 

 أطخلا يف ةينلا -

 (1؟ه4)

-1١554- 



 ءاسفلا





 هيه
 ةبهلا مكح - 4585

 اهبحتسيو « ءالضفلاو « نيحلاصلاو . ءامركلا نيملسملا لاعفأ نم ةبهلا نإ

 ذحخأ وأ « لطاب قيقحت وأ « قح عفدل . ةوشرلا ليبس اهب كلسي ملام ؛ ءاملعلا

 . ١71١| /؛ح ههال4ك] . هب مايقلا بجي قح ىلع

 ةبهلا ةفص - 1

 الو « هريغ الو « باوشلا طرش ريغب ةدرجم تناك اذإ ةبهلا نأ ىلع اوقفتا

 « ضبقلا نيح ىلإ ةبهلا نيح نم ةلوُعْشم ريغ ةغرفم تناكو ؛ عاشم يف تناك

 ء هنم سفن بيطبو « بهاولا ةحص يف بهاولا نم اهضبقو , هل بوعوملا اهلبقف
 . ةحيحصلا ةيبهلا ةفص يه هذهو . بهاولا عجري ملام ءاهكلم دقف

 . [١؟4ام ةكرم]

 حاكنلا ظفلب ةبهلا - 4

 . [0/4*5ك] . حاكنلا ظفلب ةبه دقعنت ال هنأ ىلع اوعمجأ

 ةقلعملا ةبهلا - 9

 كلمي مل « كلذ وحن وأ ء كل ءيشلا اذهف ءاذك مويلا كقوأ مل نإ : لاقول
 . لبقتسم طرشب هقيلعتل « رارقإ الو « ةبهب سيل ذإ عامجإلاب ًاقلطم كلذب
 |! ؟؟ /؛ح]إ

 باوثلا ريغل ةبهلا -

 "”باوثلا ريغل ةبهلا زاوج يف فالخال
 . قافتالاب باو ةبهلا ضقت ملا « هلثمل وأ ءىندألل ىلعألا بهو اذإو

 . | ؟هلؤح ؟؟0/7بإ]

 امإو ؛ ىلاعت هللا نم امإ « باوثلا اهب دصقي ام اهنمو , باوثلا اهب دضقي الام اهنم : ناعون نيعلا ةبه ('
 . [758/5؟بإ . هل بوهوملا قولخملا نم

 -ا1١11-



 باوثلا ةبهلا يضتقت ىتم - 0
 . [1ه/4ح] . ًاقافتا همزل « ةبهلا نم باوثلا ةدارإ هل بوهوملا نظ نإ

 ةبهلا هنم حصت نم - 1

 اذإ كللذو . كلملا حيحص بوهوملل كلام نم ةبهلا زوجت هنأ ىلع اوقفتا
 . [797 /7؟ب] . ديلا قالطإ لاحو . ةحصلا لاخ يف ناك

 توملا ضرم يف ةبهلا -
 ">2 اهني حت اسنفف]

 ' بهاولا سفنل ةبهلا -
 ْش 047

 دبعلا ةبه -

157) 

 بتاكملا ةبه -

 (006ه)
 ةبهلا ىلع هاركإلا - 247

 05-5 ةبهلا هعم زوهتال ةبهلا ىلع هاركإلا نأ ىلع ءاملعلا عمجأ
 ْ . [(بلهملا نع)
 ةبهلا يف عوجرلا - 45

 ةجو يأ « ةقدصلا اهب داري يتلا ةبهلا يف عوجرلا زوجيال هنأ ىلع اوعمجأ
 ْ . ىلاعت هللا

 . اهيف عوجر الف « مرحم محر يذل تناك اذإ ةبهلا نأ ىلع اوعمجأ دقو

 . "دلو يه ذإ , ًاغامجإ هتبه يف بألا عوجر يف نْبالاك ٠ تنبلا نإو

 رهاظو « روث يبآو « قخسإو ؛ يغفاشلاو , يعازوالاو , كلام بهذم وهو .:هدلول بهو اميف عوجرلا بلل 0
 . دمحأ نع ةياور وهو « عوجرلا زاوج مدع ىلإ يربنعلاو « يروثلاو ؛ ةيفنحلا بهذو . دمخأ بهذم
 مد فكك /هيإ

 -م١؟١و-



 . اعامجإ ةبهلاب عوجرلا عني بوهوملا كالهتسا نإو

 نإف ءاهنم ٍلضفأ هل بوهوملا نم باثي نأ بهاولا اهب ديري يتلا ةبهلا امأ

 لوق اذهو « ضري مل هنأ الإ « بيثأ وأ هل بوهولا هبثي مل اذإ زئاج اهيف عوجرلا
 نم « ءادردلا يبأو « ديبع نب ةلاضفو ,رمع نباو ؛ يلعو « نامثعو : رمع

 ؟ا/ا/ل (.ضعبلا نع) 574م 5 /؟بإ." مهنم مهل فلاخم الو ةباحصلا

 ١19 ١5١[. /ةثح

 ةبهلا دعوب عوجرلا - 6
 . ١6[ /4ح] . عامجإلاب زئاج ءيش ميدقتب دعولاب عوجرلا

 تيبلا لآل ةبهلا -

 يف

 ملسملل رفاكلا ةبه -
 (1ه59)

 يبرحلل ةبهلا - 4

 .[54 /"ي] . برحلا راد يف يبرحلل ةبهلا زاوج ىلع عامجإلا |

 ةبهلا ضبق - 241

 ه١ /هي]. ةبهلا ةحص يف ضببقلا طارتشا ىلع ةباحصلا عامجإ نإ
 |8714 /5ب

(45590) 

 اهل لوبق ةبهلا ضبق -

 قافتاب تزاج . تْبَق : لقي ملو رخألا اهضيقف« ةبه بهو نما
 . [(لاطب نبا نع) ؟ه٠ /هن (لاطب نبا نع) ٠ /هفإ."

 . [1588م] . نسحلاو ؛ سواطو « ليج نب ذاعم نع كلذ قالت يور ('
 قتعا : اقول امك ةينس هيل 0 ار ل كي

 ١/17/هفإ . لوبقلا طرتشي الوع هنع قتعيو « ةبه هكلم يف لخخدي هنإف « هنع هقتعف ء« ىتم كدبع

 . [(رجح نبا نع) ؟60/هن

 + 9١9و9-



 ريغصلل ةبهلا ضبقي نم -
 م55

 'ةبهلاب رابخإلا لوبق - 4

 | ٠ يبص وأ «ةأرما هنأولو ء اهب يتأي يذلا ربخ ةيدهلا ةحئابتسا ىلع اوقفتا

 . [ةالرمإ دبع وأ  يمذ وأ

 .. .ةبهلا ضفر - 426١
 ءبهارت ىلإ عجرت اهنإف  ةبهلا لبقي مل اذإ هلل بوهوملا نأ ىلع اوقفتا

 : [؟"س] هكلمب لالح هل يهو

 ' هتبه حصت ام- 1561

 . 1١79| /4ح] . ًاقافتا هتبه تحص هعيب حصام لك

 (هك8- هدقز

 نا : لاملا لك ةبه - 6
 . "دلو ريغل هلام عيمج بهي نأ ناسنإلل نأ ىلع: دقعنم عامجإلا

 . |(ربلا دبع نبا نع) 2 /5ن 155 /هإف ؟؟1/1بإ

 بوهوم ا لاملا ىلع ءيشال - 07

 ا /؟ف] . سمخلا هيف بجيال بوهوملا لاما نأ ىلع اوعمجأ

 ْ ةبهلا عوبش - قيل

 « ةباحصلا ةرضحب ءامسأ لعف اذهو , امهنيب ةعاشم 'نينئال ةبهلا حصت
 . [9508م]. فلاخم مهنم اهل فرعي الو

 هلامعتسال بوثلا ءاطعإ -

 ركذي مل ناو هطرش هل نإف ؛ ةنيعم ةدم بوثلا اذه كتوسك : لاق نم

 ٠ [(لاطب نبا نع) 188 /هفإ. هيف ءاملعلا فلتخي مل اذهو . ةبهوهف ًالجأ

 . |9306 - 770ل] . اكيش هذلو يطعي الو , يبنجأل هلام ضْعب بهي نأ هل نأ ىلع اوعمجا

 س15.



 هضبق لبق عيبملا ةبه -

 (هو0)

 ناويح وأ ء ناسنإ نم ءزج ةبه - 5

 «ناويح وأ ء ةمأ وأ , دبع نم وضع وأ « ءاسنلا جورف ةبه نأ ىلع اوقفتا

 . [ةالرم] . كلذ زوجيال

 ريغلا كلم ةبه - 476 '

 . لفان ريغ كلذ نأ كلميال ام بهو نم نأ ىلع اوقفتا

 ءاهنم هل هذخأي ءيشب هتأرما ريغصلا هنبا ىلع علاخول بألا نإف « هيلعو

 |1509 55١؟رم] . عيمجلا دنع هبهي نأ هل نكي مل

 مودعملا ةبه - فة

  حصي مل « هوحنو « هنوتيز تيز وأ « هرصع لبق همسمس نهد بهو نم
 . |0737 /هي] . ملعي فلاخم الب « يأرلا باحصأو , يعفاشلاو « يروثلا لوق وهو

 لوهجملا ةبه- 89

 «ركب يبأ لوق يف ةزئاج عاشملا يف نيعلاو  ددعلاو ءردقلا لوهجم ةبه

 . [157: مإ. ةباحصلا نم امهل فلاخم الو « ةشئاعو :

 ةيطعلا ةفص - 4560

 الو .هريغ الو ء باوث طرسش ريغب ةدرجم تناك اذإ ةّيطعلا نأ ىلع اوقفتا
 نيح ىلإ ةيطعلا نيح نم  ةلوغشم ريغ ةغرفم تناكو . عاشم يف تناك
 ءاهكلم دقف « يطعملا ةحص يف اهضبقو « يطعملا نم هل ىطعملا اهلبقف « اهضبق

 1 . [4”رم] . كلذ يف يطعملا عجري ملام

 ةيطعلا رثأ -

)4550( 

-15735- 



 ةيطعلل هل ئطمملا ضقر -

 « يطعم ىلإ تداع ةيطعلا لبقي مل اذإ هيلإ ئطغملا نأ ىلع اوقفتا
 . [ة5رم] هكلم يف تراصو

 : توملا ضرم يف ةيطعلا -

 ةهئفف)

 ةيطعلا هيف زوجت الام - 5

 الو ٠ ةّمأوأ دبع نم وضع الو ؛ءاسنلا جورف يطع بتال هنأ ىلع اوقفتا

 . [47رم] . ناويح نم وضع
 تيبلا لآل ةيطعلا -

0 
 ادلولل ةيطعلا - 49+

 ؛ « هيلع ذهشأو « هنيعب ًائيش ريغصلا هدلول بهو اذإ لجرلا نأ ىلع اوعمجأ
 ١ 795842 ١؟هام]. ضبقلا نع ينغي اهيف داهشألا نأو . ةمات ةبهلا نأ
 . [(رذنملا نباو ءربلا دبع نبا نع) 541/0 ي

0 ْ 

 : ةيطعلا ين دالوألا نيب ةيوستلا - 4

 ٍْ نيب يوسي نأ ًائيش لن هدسلو ىطعأ نمل بحتسي هنأ ىلع نوعمجم ءاملعلا
 ' "”هبوجوب ةيرهاظلا لاقو ٠ ليضفتلا هركيو « ةيطعلا يف هدالوأ

 يواسي نأ هل ْبَحَمَسُي هنإف : كلذ دعب دلو هل دلو مث «أدلو ىطعأ نإف

 . فالخ الب ةيطعلا يف هاخأ

 ' | دحبا امهيلع هركني ملو . كلذك يه هتآرو ءازئاج كلذ ىذرو ؛ هدالوآ رئاش نود ةشئاع ىطعأ ركب وبأ ''
 ش . ةباحصلا نم

 .ركنم هيلع كلذ ركني ملو « ضعب ىلع مهاطعأ اميف هدالوأ ضعب ب.لضف فوع نب نمحرلا دبعو

 ١ ١ . خه /غطإ
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 ؟7885ك] . فالخ الب ةيطعلا يف مهنيب ةيوستلا بجت الف « دلولا دلو امأ

 : دنقلا ةالرم ههو62 هه /هي

 ةيطعلا يف عوجرلا -
 (غ550)

 ةيطعلاب عوجرلا يف ةلصفنملا ةدايزلا رثأ - 6

 بسكو« ةرجشلا ةرمثو « ةميهبلا دلوك ٠ ةبهلا يف ةلصفنملا ةدايزلا نإ

 .٠ [ههار/هيإ . فالتخا هيف ملعيال اذهو « هدلول هتبهب دلاولا عوجر منمتال 2 دبعلا

 ةرسجشه

 رفكلا راد نم ةرجهلا - 5

 ىلع ملسملا لمح اذإ رفكلا راد نم ةرجهلا بوجو ىلع عامجإلا
 . [(يدهملا نع) ”7 /4ن 459 /هحإ] . ةيصعملا

194 4 

 ةرجهلا بجوم - 47510

 . فالخ الب ةرجهلا هتمزل « حيبق لعفب الإ ةهج يف ةماقإلا هنكمت مل نم

 .|هلا /هح]

 ةرجهلا مكح ءاقب - 4

 . ملعلا لهأ ةماع لوق يف ةمايقلا موي ىلإ عطقنيال قاب ةرجهلا مكح

 .[185/ةيإ

 حتفلا لبق ةكم نم ةرجهلا - 4

 حستفلا لبق ةكم لنهأ ىلع ةرجهلا بوجو يف ءاملعلا فلتخي مل

 . [(ضايع نع) 58/8ش]

 -9؟"-



 تارجاهملا ناحتما -

 م60/9بف] . ”عامجإلاب خسن دق تانمؤملا نم رجاه نم ناحتما مكح نإ
 ش ش . [(ضعبلا نع)

 ْ ةرجهلا راد كرت - ١
 « ةنطو ىلإ هعوجرو . هترجه راد رجاهملا كرت ميرحت ىلع ةمألا تعمجأ

 . ةرجهلا تعطقنا دق موق لاقو . '”رئابكلا نم ًايبارعأ رجاهملا دادترا'نأ ىلعو
 075 ةيادم .. [(ضايع نع) هم /8ش]

 هلالج لج هللا نم ةيادهلا -

 هللا يداهبو هللا هاده نموه يدَمهْلا نأ ةنبسلا لمأ رئاس بهذم
 مهو « هدابع ضعب ةياده دارأ امنإ هناحبس هنأو . كلذ ىلاعت هللا ةدارإبو , ىدتها
 يف ةلزتعملل ًافالخ . اودنهال اهدارأ ولو . نيرخآلا ةياده دري ملو , نودتهملا
 ديريالانأ هللا لج . عيمجلا ةياده دارأ ىلاعتو هناحببس هنأ دسافلا مهلوق
 1 ٠١[. /١٠شآ] . ديريام عقيال نأ وأ . عقي ام

 ةنده

 ْ داهج : ر

 ١ ةندهلا مكح - 4707

 . [440 - 445 /هح] . ةحلصا ةئدهلا زاوج ىلع عامجإلا

 ملعأ هللا نهونحتماف تارجاهم تاشمؤملا مكءاج اذإ اوما نيذلا انهيآاي» : ىلاعت هلوق ىلإ ةراشإ 0
 6. . . نهل نودحي مه الو مهل لح نهال رافكلا ىلإ نهوعجرت الف تانمؤم نهومتملع نإف نهناعإب
 ؛ 0 . (١٠9ةيالا  ةحتمملا)

 وآ: « هعمأ نوكيل وآ « هترصنل 4 يبنلا نمز يف ناك امنإ اهيلإ رجاه يتلا هضرأ رجاهملا ةمزالم يف ضرفلا 0
 :رفكلا لذأو ؛ هلك نيدلا ىلع مالسإلا ىلاعت هفلا رهظأو حتفلا ناك املف . ةكم حتف لبق كلذ نآل
 . |(ضايع نع).ه8 /8ش] . ةرجهلا ضرف طقس نيملسملا زعاو

 -4؟١5-



 ةندهلا دقعي نم - 4

 دمحأو « يعفاشلا لوق وهو « هبئان وأ « مامإلا نم الإ ةنذهلا دقع حصي ال
 . 537 /4ي]. ملعي فالخ الب

 ةندهلا ءاقل ةيزجلا -

 . [7١؟رم] . زئاج ةيزجلا ءاطعإ ىلع ةنداهُملا ءاطعإ نأ ىلع اوقفتا

 ةندهلا دقع يف ضومغلا - 5

 حصي مل هللا مهّرقأم ٌوَدَعلا رقي هنأ ةندهلا دقع يف مامإلا طرتشا نإ
 . [188 /9ي] . عامجإلاب

 ةدملا ةددحمل ا ريغ ةندهلا - 497

 لهأ ةحلاصمو . ناثوألا ةدبع نم كرشلا لهأ ةَعَداوم نأ ىلع اوعمجأ
 ناك اذإ ةلطاب ء دبألا ىلإ ةزئاج ريغ مهيلع نميلسملا ماكحأ نأ ىلع باتكلا

 . ١5[ /”خ]. مهيرح ىلع ةوق نيملسم اب

 ةاغبلا ةئداهم -

(499) 0 

 يده

 جحتر
 يّدهلا مكح -

 وهام هنم بجاولاف . عوطت هنمو ء بجاو هنم يَدّهلا نأ ىلع اوعمجأ

 هنأل « بجاو وهام هنمو , جحلا عاونأ ضعب يف بجاو وهام هنمو ؛رذنلاب بجاو
 . |7597 /١بإ . ةرافك

 يدهلا ردن - 9

 تسيل ةفصب العم ارذن رذن نم ىلع ضرف يدهلا باجيإ نأ ىلعاوقفتا 0٠
 . [؛5رم] . ىلاعت هلل يده رذن يلعف « اذك ناك نإ : لوقي نأ لثم . ةيصعم

 -ه؟١-



 عتمتملا قج يف يدهلا - 8١

 . نيملسملا عامجإب عتمتملا ىلع بجاو يدهلا نإ

 . ملعلا لهأ نيب فالخ الب مارحلا دجسملا يرضاح ىلع بجيال وهو

 نسم نيكي مل نم نأ ىلع ملعلا لهأ نم هنع ظفحي نم لك عمجأ دقو
 ٍ . ةعتملا مد هيلعف , هعتمت دعب اهب ةماقإلل ايوان  اعتمتم اهلخد نإ « . ةكم لهأ

 . فالخأ الب مايصلا هيلعف « هديس نذإ ريب عت اذإ ٍذبعلا نإو اذه
 نورك نك /١ب ١/5082 ه١ام (ضايع نع) 757 /6ش ١امرالعإ
 . "ال١ /5ح (رذنملا نبا نع) 5 1 قل فل

 يدهلا دجيال يذلا عتمتما - 41

 ين مايأ ةثالث موصلا هضرف نإف  هنمن الو «ًايده دجي ملنإ عّنمَتْلا نإ

 . دحأ نم فالخ الب هيلع يدهال هنأو . عجر اذإ ةعبسو . جحلا

 اذهو مؤصلا ىلإ لودعلا هلزوجي الف « هعضوم يف يدهلا دجو اذإ امأف
 : بسيترتلا ىلع عيتتلاةراسفك نأ ىلع اوصسجأ مسمن هيلع عمجم
 ' ' 2 . موصلاف . يدهلا

 ةنجحلا ييذ نم لوألا رشعلا يف مايألا ةثالثلا ماص اذا هنأ ىلع اوعمجأ دقو
 لوق وهو ؛ جحلاب م ارحإلا دعب الإ نوكيال هنأو : اهلخم يف اهب ىتأ دق هنأ
 . ةباحصلا نم فلاخم امهل فرعيالو « رمع نباو « ةشئاع

 | . هأزجأ ءءاش ثيح وأ , هلهأ يف مايألا ةعبسلا ماص اذإ هنأ ىلع اوقفتاو

 1 ملعي الو , دمحأو « قاحسإو ؛ يروثلا لوق وهو عباتتلا موصلا يف بجي الو
 ا . فلاخم هيف

 : ىلع ردق مش« مايألا ةعبسلا موص يف يدهلا نع زجاعلا عتمتما عرشولو
 . فالخ الب موصلا نم جرخيال هنإف « يدهلا

 م عامجإلاب قيرشتلا مايأ يف زوجيال ةعبسلا مايألا موص نإو ءاذه

 , 1 158 177/5 هال نكدك ١/ ب هءام 197574 2 ١1المال١ - ١5098 كك

 00 .|(رذنلانب ا نع) 14 را عال

 -950؟؟١-



 مايصلا نوكي ىتم - 4585 |

 دعب نوكيو « جلا نم صقن امل ًاربج نوكي مايصلا نأ ىلع نوعمجم مه
 . [(مزح نبا نع) 1١7 /8ن 77م] . هنم جورخلا

 نراقلا قح يف يدهلا - 48

 : لاق هككإف «دواد الإ «نراقلا ىلع يدهلا بوجو ىلع نوعمجم ءاملعلا

 . ةيلع مد ال

 « جيرس نباو « يلع نب نسحلا الإ , ةفاك ءاملعلا لوق يف ةاش هيذه نإو
 . هيلع مد ال : اولاق دواد نب دمحم هنباو « دوادو « سواطو

 1١/الا/هك] . فالخ الب مايصلا هيلعف « هدّيس نذإ ريغب ًانراق دبعلا ناك نإو
 414: 757/9 (يردبعلا نع) 1417 //ع (ضايع نع) ”57 /هش

 . [م"ة/كح

(85841) 

 دارقإلا يف يدهلا - 5

 77ه/8ف 507 /هش ١68 /ع]. عامجإلاب مد هيف بجي ال دارفإلا

 . [(يوونلا نع) 51١-7١7 /4ن (يباطخلا نع)

 راصحإلا يف يدهلا - 6

 <: /١ب ؛5رم] . "”رصحملا ىلع ضرف يدهلا باجيإ نأ ىلع اوقفتا
 . [1 اكلك

 جحلا تاوف يف يدهلا - 4585

 ملو « مرمحأ هنأل , جحلا هتاف نم مزلي يدهلا نأ ىلع ةباحصلا عامجإ نإ

 .[17* /"يإ ةفرعب فقي

 بهذم نم روهشملا وهو ؛رصحملا ىلع يدهلا بجيال هنأ كلام نع دحاو ريغ لقن دق : ةيميت نبا لاق
 .[45|. كلام

 -171؟190-



 ناويحلا نم ىدهيام - 417

 قبلا: وءلبإلا يف الإ يدهلا نوكيال هنأ ىلع نوقفتم ءاملعلا نإ

 : .زعملاو  متغلاو

 م غ"رسم] . ءيش هنم ىدهيال هنأ ىلع اوقفتا دقف « اهادع ام امأو
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 ءىزجملا يدهلا ةفص -

 «رقبلاو و« لالا نم ؛ قوف امف يلا نم نيكي يدهلا نأ ىلع اوعمجأ

 - 17/572 ١/54ب ؛؟رم]. زعملا نم عّذجلا ءىزخيال هنأو .زعملاو . نأضلاو

 مالمو - 1مم

 ١ يدهلا لضفأ - 4
 :منغلا مث ءرقبلا مث « لبإلا يدهلا يف لضفألا نأ ئلع ءاملعلا عمجأ

 ا | د . زعملا مث

 ١47 /4ش 754 /١ب]. لضفأ ًانمث ىلغألا نأ يف فالخاالو
 , [10/وم8 - هكالالك 194/5ف

 ْ (مكم0)

 يزذهلا يف بويعلا -

 . ةيحضألا يف عنها يدهلا يف بويعلا نم عنج هنأ يف فالخ ماعيال

 . |4397 قت /يز
 (؟0)

 ْ يدهلا نوكي ىتم - 0١

 دعب وهو : جملا نم صقن امل ًاربج نوكي يدهلا نأ ىلع نوعمجم مه

 . [(مزح نبا نع) 1١ /5ن 407م] ..هنم جورخلا

 - ا 5؟8خ-



 يدهلا نييعت - 47

 وأ « يلع بجاولا اذه : لوقيف . لوقلاب هيلع يدهلا نم بجاولا نيع.نم

 «هنم ةمّذلا أربت نأ ريغ نم هيف بوجولا نيعتي هنإف « هنّيعف  ًابجاو يدهلا ناك

 ءهزجي مل «كلذوحن وأ« لضوأ « قرسوأ « بطع نإف « هيلع كومضم وهو

 . فلاخم هيف ملعيال هلك اذهو . هتمذ ىلإ بوجمولا داعو

 274/24 /4ي].' "ءامجإلاب لضفألاب نودآألا يدهلا لادبإ زوجيو ْ

 . [(ضعبلا نع) ٠٠١ /هن ١ا/كالالك

 يدهلا يف كارتشالا - 4

 3 ًادخأ هيف كِرشُي ملو« ايده ماعنألا نم ىدهأ نم نأ ىلع اوقفتا

 . ىدهأ دقف

 ءىزجت اهنأو , يدهلاب اهيف كارتشالا زوجيال ةاشلا نأ ىلع عامجإلا نإو

 هيلعو « طقف ةعبس نع ةَئدّبلاو . طقف ةعبس نع ءىزجتف « ةرقبلا امأو

 . ةباحصلا عامجإ

 نم رثكأ بجاولا يدهلا ىف كرتشي نأ زوجيال هنأ ىلع اوعمجأ دقو

 (يواحطلا نع) 2751 /1ب 7755 /5تالاله /4ط مالكم ١ة؛رمإ. 2ةعس

 « يواحطلا نع) ١15١0١1١١701١1 /هن لالا“ /5ح 17١ /5ف ؟594 /هش

 .٠ [(يدهملاو ء. دشر نياو

 هنكلو « لضفالاب لادبإلا درجم زاوج ىلع عامجإلا ةيجح ىري نم دنع ةجح ناك كلذ حص نإ
 رمع نسبا نع ثيدحلاب اوجتحا دق ةيفنحلا ضعبو « يعفاشلا نإف « كلذ ةحص نع ثحبي نأ يغبني
 تيدهآ ينإ هللا لوسراي : لاقف 6# يبنلا ىتآف :رانيد ةئمثالث اهب يطعاف « ابيجن رمع ىدهأ : لاق

 هاور . . . اهايإ اهرحنا ؛ ال : لاق . اندي اهنمثب يرتشأو « اهعيبآف «رانيد ةثمثالث اهب تيطعاف ابيب

 ولو « فرصتلا قلطم نم عنملا ىلع ثيدحلا اذهب اوجتحا . هخيرات يف يراخبلاو ؛ دواد وبأو ؛ دمحأ

 . 1٠١] /هنإ . لضفآب لادبإلل ناك

 . |184رم] . ةرشع نم رثكآ يدهلا يف كرتشي نأ زوجيال هنأ ىلع اوقفتا ''

-99598- 



 هديلقتو ؛ يدهلا ديبلت - 15

 . قافتالاب ةئس وهو « بحتسم هديلقتو يدهلا ديبلت نإ

 هبشأام وأ , نيلعن وأ « ًالعت دلعي هنإف رقبلاو « لبإلا نم يدهلا ناك اذإو
 . هيف فالخال اذهو . لاعنلا دجي مل نمل كلذ

 كام الإ ء فلخلاو , فلسلا نم ةفاك ءاملعلا بهذم وه منغلا ديلقت نإو
 اذبهمال - ١ همومك 754 /١ب 754 7407 /هنش] . '”اهديلقتب لوقي ال هنإف
 1 .علالكاكح

 ْ . يدهلا راعشإ - 6

 ىتح نمينألا اهمانس ةَحْفّص قشب نوكي رقبلاو « لبإلا نم يدهلا راعشإ
 ( ةفينح يبأ ريغ دحأ هركني ملو « ءاملعلا عيمج لوق يف نونسُم وهو ؛ اهيمدي

 . مارح هنأ هنع لقنو « ةعدب راعشإلا : لاق هنإف

 779 /8؟ت (يباطخلا نع) ١ /4ع] . رعشتال منغلا نأ ىلع اوقفتا دقو

 . [1 75412 (رذنملا نبا نع) 451 /8ف 491 /5ي 7554 /هش

 ٠ هرحتو . يدهلا حبذ لحم - 4795
 فقوف . عوطَت يده لك وأ . هيلع بجو ْمد لك ىدهأ نم نأ ىلع اوقفتا

 . هأزجأ « ةكمب هحبذ وأ «هرحن مث « ةفرعب

 ئفالو؛ ةبعكلا يف حبذلا دحأل زوجيال هنأ ىلع ءاملعلا عمجأ دقو
 . مارحلا دجسملا

 عامجإب ءىزجي كلذ نإف« ةكمب رمَتعُلا رحنو . ىنمب جاحلا رحن نإو

 1407 -14014 - الهاخل قون /8ف 516 /١ب ةهرسم]. ءاملعلا

133107-18 . 

 ء ءاطعو ؛ سابع نبا نع يور اب دودرم وهو . اهديلقتو « متغلا ءادهإ كرت ىلع عامجإلا ضعبلا ىعدا 0
 : ةدلقم مدقت منغلا اديآر : اولاق . مهريغو ؛ يلع نسب دمحم رفعج يئبآو « ديزي يبأ نب , هللا ديبعو
 1 . |1451 ركن

 د



 يدهلا حبذي نم - 91/

 هديب هيده رحن ناسنإلا ىلوتي نأ ملعلا لهأ دنع نسحتسمو . بحتسم

 . هريغ هيلوي نأ نم لضفأ وهو « هحبذ وأ

 بئانلا ناك اذإ يدهلا حبذب ةبانتسالا زوج ىلع عامجإلا دقعنا دقو

 . 737 /هشاخاخم - االهؤكشإ ًاملسم

 يدهلا دلو مكح - 4

 نأ. تدلو مث« « لماح يهو « تدّلُق اذإ ةقانلا نأ يف ءاملعلا فلتخي ال

 . [7١ه84ك] . اهمكحك رحنلا يف همكح اهدلو

 قيتعلا تيبلا ىلإ يدهلا - 89

 كلذب داري قيتعلا تيبلا ىلإ ىدهيام نأ ىلع ءاملعلا نيب فالخ ال
 . [185؟9١ك] . ةمركملا ةكم نيكاسم

 يدهلا دولجب عافتنالا -

 . [(روث يبأ نع) 478 /7ف] . يدهلا دولجب عافتنالا زاوج ىلع اوقفتا

 يدهلا نم لكألا- ١

 هنم لكأي نأ هبحاصلف « هّلحم وَطَتلا يده غلب اذإ هنأ ىلع اوعمجأ

 ملو « سانلا نيبو « هنيب ىّلخ هّلحم غلبي نأ لبق بطع اذإ هنأو « سانلا رئاسك

 . هأزجأ دقو . هلم لكأي

 « بجاوي سيلو « ةنس عوطتلا يده نم لكألا نأ ىلع ء ءاملعلا عمجأ دقو

 لكألا يدهلا بحاص ةقفر ريغ نم ءارقفلل زوجيو « عيمجلاب قدصتي نأ هل نأو
 ا١ا/هولد ما /7تا هش 4 معك /١ب] . عامجإلاب هنم

 نع) ٠١57 /هن 914 /5بلح 1:78 /5ف ؟1م460 - - ١1/541 545/١

 . [(يدذمرتلاو « يوونلا
 يدهلا محل عيب - 7

 . [(يبطرقلا نع) 458 /8ف] . عابتال يدهلا موحل نأ ىلع اوقفتا

- ١ 576- 



 يدهلا ةراجإ - "0*

 (ضايغ نع) ؟7/0/ /8ع] . نيملسملا عامجإب زوجتال يدهلا ةراجإ
 . [(ضايع نع) ٠١7 /هن (ضايع نع) 435 /8ف 151/1

 ةبه رز
 نايدذه

 ىذه نم . ىلع دجال - 5

 .فذقوأ, رّفَك ولو ء ىذه نم ىلع ٌدَح ال هنأ ىلع ٍةباحصلا عامجإ

 / .[11147م]

-117"0- 



 واوسلا





 بجاو
 تقوملا بجاولا لعف -

 تقولا عيمج يف هلعف بجي ؛ طقف لعفلا عسي يذلا تقوملا بجاولا نإ

 . [157قح] . موصلاك « ًاقافتا

 , نادلاو
 نيدلاولا رب 0

 . ضرف نيدلاولا رب نأ ىلع اوقفتا

 519 ٠ 4//571 23574 //ش ١ ةالرم] . عامجأإلاب رئابكلا نم امهقوقع نإو

 . [5080572 (ضايع نع)
 ربلا يف بألا ىلع مألا ميدقت - 007

 9//481شأ| . "”رسبلا يف بألا ىلع مألا ليضفت ىلع عامجإلا نإ
 ضف (يبساحما ثراحلا نع) ١٠/500ف (يبساحملا ثراحلا نع)
 . [(يبساحما تراخلا نع)

 هيدلاول ّقاعلا ةداهش -

 (؟ه)

 ىنزلا دلو ىلع نيدلاولا قح -

 (مو51)

 نيدلاولا ةعاط دح - 4

 قافتاب بهجت ال ء هنع نايهنيو « هب نارمأي ام لك ىف نيدلاولا ةعاط

 . [(مالسلا دبع نبا نع) 4107 /١شإ . "'ءاملعلا

 نآ ىلع لدي اذه : لاطب نبا لاقو . كلذ يف احيرص سيل كلام نع لوقنملاو .رظن عامجإلا لقن يف ؟")
 يضاقلا ىكحو . ربلا يثلث اهل نإ : هلوق ثيللا نع يور : لاطب نبا لاقو . ءاوس امهرب نآ ىري اكلام
 ل7 ا كولا مة[ كلذ يف افالخ ضايع

 . تاهبشلا يف امهتعاط ءاملعلا نم ريثك بجوآ دقو . ةيصعمب سيلام لك يف ةبجاو نيدلاولا ةعاط "

 . [(حالصلا نب ورمع يبأ نع) 417 /١ش]

 -1؟"ه-



 داهجلا يف نيوبألا نذإ -

 (ة3/

 | دلولا :لامب نيدلاولا قح - 4

 دبغ ني رياج لوق وهو « هنذإ ريغب امهدلو لام نم اذخأي نأ مالاو , بألل

 فلاخخم مهل ملعي الو ؛ سابع نباو « ةشئاعو , دوعسم نباو « يلعو ء رمعو ؛ هللا
 . حصت مدل يلع نع ىرخأو ءرمع نببا نع تحص ةياور الإ « ةباحٌصلا نم

 . [(رينملا نبا نع) 111/60ف 1771م]

 هتنبا لامب دلاولا فرصت - ٠

 ( بنيثلا وأ ءركبلا هتنبا لام نم بهي نأ بألل سيل هنأ ىلع عامجإلا

 ,ىلع مارخو « هريمغ مأ « ًارهم لام ا ناكأ ءاوس . كلذ: يف اهريغ لامك « اهلام نأو

 ”بطت ملااذإ « هيلإ ًاجاتحم نكي مل نإ , هنم ًائيش لكأي نأو , اهيلع هفالتإ اهيبأ

 1 . [؟568] . هب اهسفن

4000 00 

 دلولا ىلع نيدلاولا ةقفن -
0 000 

 . هدلاو ىلع دلولا ةقفن -

(41715) 1 ' 

 نسكعلابو « هيدلاؤل دلولا لام ةاكز عفد -

 (١1الضق - المح

 , هدلو لام بألا ةقرس -

 ْ (9١١؟)

 سكعلابو ؛ هدلول بألا ةداهش -

 (؟11(

 اسم



 نيدلاولا نيب صاصقلا -

 ممل ملم ل1

 هيبأ ىلع صاصقلاو . دحلا ناطلسلا ةماقإ -

 يف وأ « ةقرس وأ . فذق يف هيلإ ْمَدُق دلاو هل ًامامإ نا يف سانلا فلتخيال

 . كلذ لك يف هذلاو ىلع دحلا ةماقإ دلولا ىلع ًاضرف نإف , دوق يف وأ « ىنز

 .[1217م]

 رتو

 رثولا ةالص :َر

 دثو

 كرشم :ر

 ةهعيدو

 ةعيدولا مكح - 5

 ١581537 /4ح] . ًاعامجإ نيفرطلا نم ةزئاجو « ةعورشم ةعيدولا نإ
 . 151١| /5ي ه5 /هن

 م50
 ةعيدولا ظفح ةيفيك - 417

 . مهلاومأ ظَفْحُن نأ سانلا ةداع ترج امب ةعيدولا ظفحي نأ عيدولا ىلع نإ

 فلا نيب ريغ ناك امو. هيلع قفا ظْفح هنأ كلذ نم اَنْيب ناك امف

 . عميجلا لوق وه اذهو « هيف

 وأ . هقودنص يف ةعيدولا زرحأ اذإ عيدولا نأ ىلع اوعمجأ دقف « هيلعو

 . [١١1الام "07 /؟ب] . هيلع نامض الف ء تفلتف . هتيب وأ , هتوناح

- 1 5790- 



 ةعيدولا ظفحل ناكم طارتشا - 5
 هيف اهظفحف ؛ هنّيع ناكم يف اهظفحب عيدولا رمأ: :اذإ ةعيدولا بحاص نإ

 ش . فالخ الب هيلع نامض الف « تقلَتو « اهيلع شْخني ملو
 ا ىبلإ نّيعْلا ناكملا نم اهجرخأف « كالهلا ةعيدولا ىلع عيدولا فاخ نإف

 1 . [455/5ي]. فالخ ريغب هيلغ نامض الف ء تفلتف ؛ اهزرح

 اهريغب ةعيدولا طلخ - م6

 . «اهريغب ثطلتخاف ؛ ةزيمتم مهارد تناك اذإ ةعيدولا ْنأ ىلع اوعمجأ
 . |4356 /كياكالامإ عيدولا اهنمضي مل« ثبيعت وأ «تفلتف

 ةعيدولا لامعتسا - 5

 اهكلام نذإب الإ « ةعيدولا لامعتسا نم عونم عيدولا نأ ىلع اوعمجأ

 .|اا4امإ

 ةعيدولا ضارتقا - 4017

 . [595 /؟ح] . ًاعامجإ حيحص اهكلام نم:ةعيدولا ضارتقا

 ةعيدولا فالتإ - 04

 . [41١١م] . ةعيدولا فالتإ نم عونم عيدولا نأ ىلع اوعمجأ
 ةعيدولا نامض - 84

 ْ . عامجإلاب ةنومضم ريغ ةعيدولا

 : ريغب نمضي هنإف « تفلتف ؛ ؛ اهظفح يف طرقوأ « دعت اذإ عيدول نأ الإ.

 ٠ . عيمجلا عامجإب ةنومضم ريصت الف . نماض ابهل انأ : عيدولا لاق نإو

 نمضيال عييدولا نأ يرصبلا نسحلا نعو . ةَوُمْضُم ةعيدولا نأ رمع نع يكحو
 . ةدمعتملا ا طيرفتلا نامض ىلع لومحم اذهؤ . نامضلا طرشب الإ
 505:6 /5ب 4 /7خ (يدهملا نع) 90 /هن ١58257 /(حإ]

 ْ :[53/"ي

 -ه”"؟١-



 ةعيدولا ةنايحخخ - 0

 وأ ء ملسم ءىرما لام ذخأ نم نأ ىلع ةّماعلاو . ةصاخلا عيمج عمجأ

 . انئاخ ىمسي هنأ  ةنامألا ليبس ىلع هذخأ ناكو « قح ريغب . دهاعم

 ١/45١خ] . ةنايخلا يف ةقرسلا دح قبطيال هنأ ىلع اوعمجأ دقو

 , متل59 - تلقا - ؟هفؤؤك 495 /5ب ١؟ةام 414١/هت

 ةعيدولا در -

 اهكلام ىلإ اهدريو . هتعيدوب يفي نأ عيدو لك ىلع بجي هنأ ىلع اوقفتا
 . ةرورض ريغب هيلإ اهؤادأ نكمأف , اهبلط اذإ

 هتمذ تئرب دقف . هيلإ اهفرصو , اهعدوم ىلإ اهادأ نإ هنأ ىلع اوقفتاو

 . |1450 /5ي ٠١4 /4ط 118 111/ام ةارمإ . اهنم

 ةعيدولاب عيدولا فرصت -

 اهيف ىَّدَعَت وأ ء اهقفنأ وأ « ةعيدولا يف رجُنا نإ عيدولا نأ ىلع اوقفتا

 . اهناكم ىلإ درت ىتح . هيلع اهنامضف « ضرقتسم ريغ وأ , اهل ًاضرقتسم
 نإ «رايخلاب عدوا ناكو « كلذ هل ٌرِجي مل ةعيدولا نم ًائيش ضرقأ نإف

 ؟ارم] . فالخ هيف ملعيال اذهو , نيدملا قحال ءاش نإو  عيدولا حال ءاش

 . [(بلهملا نع) 589 /4ف

 سلفقم دنع ةعيدولا دوجو - 488+

 . [48 /0ف] . عامجإلاب اهب قحأ وهف « سلفم دنع ةعيدو دجو نم

 ةعيدولا كاله يف فالخلا - 4

 تفلت وأ « تعاض اهنأ ركذ مث « ةعيدولا زرحأ اذإ عيدولا نأ ىلع اوعمجأ

 ١١ا/امإ . لاملا تيب يف تفلت ةعيدو ًاسنأ رمع نم دقو . هنيمي عم هلوق لوقلاف

 . [(رننملا نبا نع) 480 /ي

 -99مو-



 قىسو

 قولا ديدحت - 6

 4/5 (رذنملا نبا نع) ١ /هع].' "عءامجإلاب ًاعاص نوتس قسولا

 . [1 59/40 1570 154 كح 7147 /ف (رذنملا نبا نع)
 1 ةياصو

 ميتي ار
 ةياصولا بجوم - 5

 كلذ هلل ضرع وأ « هوُنَعَم قبطم وهو ؛ ةَتبْلَأ لقعي ال نم نأ ىلع اوقفتا
 .[١١١رمإ هنوؤش ةياعر ىّلوَتِي نم نّيعي نأ بجاوف « هلقع دعب

 هيلع ةياصوال نم - 45717

 : 5 /”يي] . ملعي فالخ الب هيلع ةياصولا حصتال دشارلا لقاعلا

 ىصولا ةفص -

 نوكي نأ حلصي ؛ «لدعلا « ةقثلا ءرحلا « ملسملا « للقاعلا لجرلا نإ

 ١ . عامجإلاب ًايصو

 . ملطي فالخ ريغب حلصي الف « ملسما ىلع رفاكلاو ؛ لفطلاو , نونجلا امأ

 الهام /5ي] . ركني ملو ,رصع لعف وهو « ةأرملا' ىلإ ةيصولا حضتو

 |1531 /هح

 يصولل بألا نيييعت - 8

 ىلع نيا ًاوصحم رسل يذسلا « للعلا بال ا ىلع اوقف

 . ءايوقألا لودعلا

 ٠لطر ثلثو + لطر فصتو ء ايقشمد الطر نوعبرأو نانثاو ةئمثالثو . يدادغب لطر ةئمتسو فلآ وهو '')

 . امارغ وليك 569 : كَ ل ةيقوأ اعبسو

 -119غ06-



 دحاو لكل لعجيو« دحاو ءىش : يف أعم نيلجر ىلإ يصوي نأ زوجيو

 دحاول سييلو ؛ نيعمتجم افرصتيل امهيلإ يصوي نأ هلو , ًادرفنم فرصتلا امهنم

 131١-١18 -١١1رم]. فالخ هيف مليا هلع اذهو « فرصتلاب دارتالا امهنم

 757 /5بااقال كي

 ةياصولا لوبق -

 . 159٠ /هح] . ةياصولل يصولا لوبق نييعتي هنأ ىلع عامجإلا

 بألا ىصو ةيحالص - 41

 هيف فرصتلا بألل ناك اميف هتوم دعب فرصتلا بألا هنيع يذلا يصولل
 « عئادولا درو « هيلع يتلا نويدلا ءاضتقاو « ةثرولا نم رضحم ريغب هنويد ءاضق نم
 نم مهيلع ةيالولا هل نيذلا هدالوأ ىلع ةيالولاو « هتيصو قيرفتو « اهدادرتساو

 « اهظفحب مهلاومأ يف مهل رظنلاو ء هدشر سنؤي مل نمو « نيناجم او « نايبصلا

 195 /5ي]. فالخ هيف ملعيال هلك اذهو . هيف ظحلا مهل امب اهيف فرصتلاو

 . [(يدهملا نع) ه* /كن 7354 2؟ /هح (يدوادلا نع) 518-505 /هف

 ءايصوألا ةيحالص عيزوت -

 (؛؟؟9)

 يصولل دجلاو . بألا ريغ نييعت - 7

 احا

 أ ءاوغلبب مل نيذلا هدلو ىلع صوُي ملو « تام نم نأ ىلع اوقفت

 .[١١١رمإ. مهنوؤش ىلوتي ايصو مهل نيعي نأ مكاحلا ىلع ضرفف , نيناجلا

 يصولا ىلع مكاحلا ةطلس -

 ءهيلع ىصوُلا رومأب رظنلا ىلع يوقلا , لدعلا . يصولا نأ ىلع اوقفتا
 . فرصتلاب هعم كارتشالا الو , هلزع الو هيلع ضارتعالا مكاحلل سيل

 ١(؟؟١ا-



 . انقافتا هنمضيو « هلزعي مكاحلا نإف , ةياصولا تابجاو يصولا فلاخ نإو
 م04 /هحاتارم]

 هيلع ىصوملا ىلع يصولا قافنإ - 8

 | هِنإف , هلام نم فورعملاب هيلع ىّصوُلا ىلع يصولا هقفنأام نأ ىلع اوقفتا
 1 ١0 .[١١١رم]. ذقان

 هيلع ىّصوُخا نع يصولا ءاعدا - 405

 هال /هف]: عار الب ةزئاج هيلع ىَبصوملا نع يصولا قرع

 ش ' ٠ |(ريتملا نبا نع)
 مكحلاب يصولا ديقت - 000

 دعب الإ « هيلع ىصوملا ىبلع قوقحلل ةتبثمل ةنيبلاب لمعلا يصولل سيل
 .|؟8" /هذحإ عامجإلا هيلعو , مكحلا

 رضاقلا ىلع يصولا ةداهش -

 ا م19

 لحيالاب يضولا فرصت - 84

 . [١١١رم] . دودرم لحي ال امب يصولا فرصت نأ ىلع اوقفتا

 يصولا يدعت - 8

 . رصاقلا لام ىلع هتياصو مكحب ىَدَعَت نإ نمضي يصولا نأ ىلع اوقفتا

 ْ .[١١رم]
 هلامهإل يلصولا نامض-

 هنإف٠ لاملا فلت ىتح ءرذع ريغل ةياصولا ذيفنت نع يصولا ىبخ ارت اذإ

 . 75 /هجإ: هطيرفتل . ًاعامجإ نمضي

 ىضولا ةلاقتسا - ١

 ينصولا توم لبق هسفن لزع راتحملا يصولل نأ ىلع عامجإلا

 ا .|؟ ١ ؟/هحإ

 -؟ع؟1١-



 ىصولا رظان نيعي ىتم - 47

 «ةّلعل هيلع ىصوملا رومأ يف رظنلا نع زجعي يذلا « لدعلا يصولا نإ

 كاملا نع هدي ليزيالو « ًانيمأ مكاحلا هيلإ مضيو « هيلإ ةيصولا حصت ء فعَض وأ .

 ..هرظن الو
 هيلإ مكاحلا مض« ةّلع وأ ء فعض هيف ثدحف ءًاّيوق ناك نإ اذكهو

 « يعفاشلا لوق هلك اًذهو . يناثلا نود يصولا وه لوألا نوكيو « رخآ ًاصخش

 |” .١/7 ملعي فلاخم الب ء فسوي يبأو

 هدشر دعب هيلع ىصوملل لاملا عف ذد - 2019

 يف رظنلا نسح « ةداهشلا لوبقم , هنيد يف ًالدع غلب نم نأ ىلع اوقفتا

 . رجحلا نم هلحب مكاحلا ىضق اذإ هلام هيلإ عفدي نأ يصولا ىلع ضرفف « هلام

 دهشأو «هدنع هلام هدشر دعب ميتيلا ىلإ عفد نإ يصولا نأ ىلع اوقفتاو

 .[١ا١١رمإ هيلع نامض الو « ءىرب دق هنأ , ًالودع ًادوهش هعفد ىلع

 ةيصو

 ةياصو :ر

 ةيصولا مكح - 6

 . ةيصولاب رمألا ىلع نوملسملا عمجأ 1

 قوقح هيلع نم ىلع الإ ' "عامجإلاب ةبجاو ريغ « ةبودنمو « ةزئاج يهو

 « لق ًالام كرت نمل ًاقلطم اهتبجوأف ةفئاط تّدشو . داهشإ ريغب ةنامأو « ةنّيب ريغب

 .رثك وأ

 ؛لاملا نم هفاتلا ريسيلا الإ هدنع نكي مل نم نأ ىلع اوعمجأ دقو

 لك /5ي١رم 71-787705 ههك اخ //شإ] "ةيصولا هل بدنتال هنأ

 «زلجم نباو ؛ يرهزلاو « ءاطع مهنم « فلسلا نم ةعامج ةيصولأ بوجوب لاق هنال « ةفزاجم يه ''
 «ريرج نباو ؛ ينييارفسإلا ةناوع وبآو « دوادو ٠ قاحساو « ميدقلا يف يعفاشلاو « فرصم نب ةحلطو

 . |5164 #27 /5نإ . نورخأاو

 دنع هب حرضملا وهو ءرثك وآ« لق اميف قح ةيصولا نآ يرهزلا نع تباثلاف . زظن عامجإلا لفن يف
 . |5074 /هف] . مهنم يسخرسلا جرفلا يبآ لوق يف الإ . ةيعفاشلا

 -ةو عام د



 55/50 0*7 /ةهدح (ربلا دبع نبا نع) 6 4 /هف (ربلا دبع نبا نع)

 . [(ربلا دبع نبا نع)

 ةيصولاب فلكملا نم -
(4544) 

 هتيصو حصت نم - قياتي

 هلال خلصملا « ملسملا « غلابلا رجلا « لقاعلا ةيصو ذافن ىلع اوقفتا

 جوزللا تاذو« بألا تاذ ركبلا ةأرملا ةيصو نأ يف دجأ نم فالحخ الو

 ىنعم الو اهرك وأ جوزلا وأ؛ بألا بحأي لجرلا ةيصوك « ةزئاج « ةغلابلا

 . فلاخم هل فرعي ملو « رمع لوق يف ةزئاج رّيمْلا يبصلا ةيصو نإو

 170م11رسم]: ملعي فالخ الب ةذفان غلابلا هيفسلا ةيصو ْنإو

 1 . |5137 /هج ةكل /١٠1يالا4 كا/ه /؟ب به /غط

 ْ قيقرلا ةيصو -

 (كم

 رفاكلا ةيصو -

(419) 

 ش هتيضو حصتال نم - 4

 وهو ٠ مهل ةيصوال ؛ مسربملاو ؛ نونجم او ء تاوئس عبس غلبي مل يذلا لفطلا

 2 يأرلا باحصأو « يعفاشلاو « يعازوألاو ؛ كلامو « نمحرلا دبع نب ديمح 'لوق

 : لاق بةيواعم نب سايإ الإ « دحأ نع هفالخ ملعي مْلو ء مهعبت نمو . دمحأو

 1156-1337 /5ي] ٠ تزاج قحلا مهتيصو تنقفاو اذإ نونجماو ء يبصلا يف

 ْ .[":"/هح

 دع#؟١-



 رضتتحملا ةيصو -
 (موالك)

 براقألل ةيصولا - 81

 ءاملع عامجإب ةزئاج ءرملا نوثريال نيذلا براقألاو « نيدلاولل ةيصولا نإ

 . [؟8١/هح (ربلا دبع نبا نع) 4 /5ي الكام 7074ك] . نيملسملا

 دحاو نم رثكأل ةيصولا -

 . ةزئاج دحأ ىلإ وأ  ًادعاصف نينثا ىلإ لاملاب ةيصولا نأ ىلع اوقفتا

 .[١١؟رم]

 لّمحلل ةيصولا - 8

 . ١16/5[ ي] . فالخ هيف ملعي الو . ةحيحص لمحلل.ةيصولا

 ملسملا ريغل ةيصولا -

 161 كي لالهكمإ عامجإلاب ةحيحص ملسملا ريغل ملسملا نم ةيصولا

 .|"1094 /هح

 ثراول ةيصولا - 80١

 ١١*رم] . كلذ ةئرولا زيجي نأ الإ ءزوجتال ثراول ةيصولا نأ ىلع اوقفتا

 (رذللا نبا نع) ال4 /5ي 318 /71ب 50/1 مب مسك الكام

 . [(رجح نبا نع) 4١٠ /5ن 786 /هف

 ًاثزاو هل ىصوملا نوك ققحتي ىتم - 4057

 . يصوملا توم مويب نوكي ًاثارو هل ىصوملا رابتعا نأ ىلع اوقفتا

 « مأل خأو « بال خأو « قيقش : نيقّرفَتم ةوخإ ةثالثل ىصوأ ولف « هيلعو
 الإ بآل خألا ريغل ةيصولا حصت ملء دلو هل دلوي نأ لبق تامو « هل دلو الو

 . ةثرولا ةزاجإب

 مل اذإ ةزاجإ ريغ نم ًاعيمج مهل ةيصولا تحص نبا هل دلو نإف
 . ثلثلا زواجتت

 همع1١5-



 هيمأ نم هيخألو . هيبأ نم هيخآل ةيصولا تزاج « تنب هل تدلو نإو
 . نراو هنأل قيقشلا خألل زوجي الو « نيفصن امهنيب هب ىصوملا اثلث امهل نوكيف

 مخي 747 /هف]. ملجلا لهأ نيب فالخ هيف ملعي ال هلك اذهو
 : : .[ةا/كذ
 الا هلا ىضؤملا ةايح ققَحَت - 008

 نم هحور ترق نإ هل ىصوملا نأ يف اهلك ةمألا نم نانثا فلتخي ال
 هل ىصوُأ نم تامف , دنحاو سفن الإ توملا نيبو « هنيب نككي ملولو « قوهزلا
 . هتثرو هنع اهثريو , ةيصولا قحتسا دق هنإف . ةيصوب

 : ًاعامجإ لطبت اهنإف , ةيصولا لبق ًاتيم ناك هل ىصوملا نأ نيبت نإف
 44 /5بي 94١5م]. فالخ هيف ملعيال اذهو ؛ تئيملل ةبسنلاب ةيصولا تلطب دقو , ةّيصولا فصن رخآللف . امهدحأ تامق « نييح نينثال ىصوأ نإو

 نأ 1 8:6 /هح

 0 رصحبيال نمل ةيصولا - 4
 ماهلوق ينف ةلطاب ةينصولا نإف , فرعت الو ء ىصحتال ةبارقل ىصوأ نم

 هيلإ اهعفد يصولا ىأر نمل ةزئاج نوكتف , مهئارقفل اهب ىصوي نأ الإ ؛ '"ًاعيمج
 1 . [(يواحطلا نع) 597: /هف م0 /4ط] . مهنم
 ةاكزلا فراصمل ةيصولا -

 1 (االال4)

 ْ زوجت ال امو . ةيصولا هب زوجت ام - 6
 ' ١ فالخ الب هتايح, يف هب رمأي نأ ناسنإلل زوجي اميف الإ ةيصولأ زوجتال

 اهو «ٌربلاب ةيصولا نأ ىلعو . زوجتال يصاعملاب ةيصولا نأ ىلع اوقفتا دقو
 1 . "ةزئاج لاملل ًاعيبضت الو  ةيصعم الو « ارب سيل

 . [195 /هفإ ةيوستلا بهتالو , مهنم ةثالثل فرصيو ؛زاوجلاب اهجو ةيعفاشلا دنع نآل ءرظن هيف
 ءدمحأ بهذم يف نالوق هيف كلذ ىلع فقولاو . ةيصعم إلو ءربب نميل ام ةيصولا : ةيميت نبا لاق !"

 ىلإ هفرصي نآ الإ ءتوملا دعب لاملا لذبب عفتني ال ناسنإلا نإف « حصيال كلذ نآ حيحصلاو . هريغو
 ةايحلا ىف هفرص فالصخب , توملا دعب هعفني ال ةيصعم الو. ةعاطب سيل امب هلذبف الإو . هللا ةعاط
 0 . ]*1١[ . كلذب عفتني هنإف ء سابللاو برشلاو . لكالاك « تاحابملا يف

 -5غ١15-



 . اعامجإ ءاصيإلا هيلع بجو . جحلا همزل نم نإف « هيلعو

 ةيصولا نإف « ةيصعمو « ةعاطبو «٠ كلهال امب ىصوأ نم نأ ىلع اوقفتاو

 818م]. كلميال اميفو « ةيصعملا يف لطبتو « كلمي امبو « ةعاّطلا ىف ذفنت

 05/0 ت5 11117

 هب ىصوملا رادقم ةفرعم - 65

 « هسنجب ًاملاع ناك ولو « ةيصولا لاح لاملا رادقم ىصوملا راضحتسا نإ

 1 00 . قافتالاب طرتشيال

 جورخلاب ةداعلا ترجام الو « ةرَقَحملا ءايشألا عيمج بتكي نأ بدني الو

 . [47 /5ن 784: 39/4 /هف] . ءاملعلا لوق هيلعو « برُق نع هل ءافولاو . هنم

 نيعم ريغب ةيصولا - 47هإل .

 ١ ليلق وأ « ءزج وأ . طسق وأ ء مسق وأ ء ظح وأ « بيصنب ىصوأ نم

 اضف /هح] . اعامجإ هتيصو تحص

 لاملا ثلثب ةيصولا:- 4954

 الإ زوجتال « توملا ضرم ضيرملاو . حيحصلا نم ةيصولا نأ ىلع اوقفتا
 . هلام ثلث دودحب

 . ثلثلا نم صقني نأ نوبحتسي مهنأ ملعلا لهأ دنع لمعلا نإو

 . ءاملعلا عيمج لوق يف ةثرولا ةزاجإ ريغ نم مزلت ثلثلا يف ةيصولا نإو

 371١| ىت كي هو - "هز" ت الهام ١؟ةهم 1١7 رم]

 ثلثلاب ةيصولا مكح هلام - 4

 ثلث دودح يف يه توملا دعب عقت يتلا تافرصتلا لك نأ ىلع اوعمجأ

 . [معو9ةك] . لاملا

 لاملا ثلث نم رثكأب ةيصولا -

 مأ ء ىصوملا ناك ًاحيحص « لاملا ثلث نم رثكأب ةيصولا عنم ىلع اوقفتا

 "ةثرو هل ناك اذإ ًاضيرم

 (روهمجلا هعنمف ؛ ثراو هل ناك نميف فلتخا نكل « ثلثلا نم ديزآب ةيصولا عنم ىلع عامجإلا رقتسا ('

 584 /هفإ . دوعسم نباو « يلع لوق وهو ؛ ةياور ىف دمحأو ؛ كيرشو . قاحسإو « ةيفنحلا هزوجو

 . [(رجح نبا نع) "8 /5ن

 -١؟عالب د



 نسبا لوقوهو ؛ هلك هلا ىتح ىصوي نأ هلق « ثراو هل نككي مل نإف

 , قو - هلت ار "”ةباحصلا نمم فلاخم هل فرعي الو . دوعسم
 . [(ضعبلا نع) 1761م 859 /5ب م1 م لك

 ثلثلا نم رثكأب ةيصولا ذافن - ١
 , نمع داز امب لطبت ةيصولا نإف « هلام ثلث نم ىبصوأ نم نأ ىلع اوقفتا

 . هيلعو , لطب هودر نإو . ذفن ثلثلا نع دئازلا اوزاجأ اذإ ةثرولا نأ الإ ثلثلا

 ش : 0 ءاملعلا عمجأ

 !... ةئرولا اهزاجأ اذإ لاما عيمج يف ةيصولا ذافنأ ىلع اوعمجأ دقو
 . ًاعامجإ كلذ نع مهعوجر حصي الف « يصوملا توم دنعب اهوزاجأ نإف

 ' عيمج لبق ًالوأ قتعلاب ةيصولا ذفنت هنإف . ثلثلا:هلمحيال اب ىصوأ نمو

 ١ رمإ. "فلاخم ةباحصلا نم هل فرعي الو ءرمع نبا لوق وهو « اياصولا

 ا < /هح 85/5ي 8٠١ //ش (صضعبلا نع) 1754م 58591

 ٍ هب ىصوملا ةميق ربتعت ىتم - فضح

 1 « لاما ثلث دودح نمض ناك اذإام ةفرعم هب ىصوملا ةميق يف رابتعالا نإ
 « يعفاشلا لوق وهو « يصوملا تؤم ٍنيح هتميق يف نوكي امإ . ثلثلا نم رثكأ وأ

 : |1115 /"ي هيف ملعي فالخخ الب دمحأو « ي يأرلا باحصأو
 ةيصولا يف اتسم لاملا لوخد - 59

 ' ىضوأ ول امك « هب رعش نكي ملو « ًالام دافتسا دق ناك اذإ يصوملا نإ
 هل فرعي الو ؛ يبلع لوق وهو « هتيصو يف هثلث لشد اج لك من ال ال

 . [1765م] . هلق هللا لوس نع ةنسوا اق صن يفالإ ةجج نال"
 0 ىضر اوطرتشي ملو « هوزيجي ملو ؛ ثبلثلا نع داز اب ةيصولا اولطبأ ةريره وبأو « سابع نباو « دوعسم نبأ '

 لإ ةباحصلا نم فلاخم مهل فرعي الو « ةثرولا

 . [10714م] رمع نبا نع كلد حيال 0 ١

 . |1066 4م] . حصتال يلع نع ةياولا ”
 -مع؟١9-



 ةيصولا يف ةيدلا لوخخد -

 (1هذ4)

 ةيصولا يف ناويحلا لوخد -

 9غ

 قيقرلاب ةيصولا - 4

 . باقرلا يف ةيصولا زاوج ىلع اوقفتا

 ةيصولا هل تزاج نمل هدبع ضعبب يصوي نأ لجرلل نأ ىلع اوعمجأ دقو
 |؟14 ١/ خ55 /5ب]

 (لككك)

 ةيصولا ةغيص - 565

 . ًاعامجإ ةيصولا ظفلب باجيإلا طرتشي
 . |2187: /هح] . ًاعامجإ ةيصوق ١ ىعدا ام ًانالف اوطعأ : لاق نإو

 قطانلا ةراشإب ةيصولا - 5

 . [5//1517ي]. فالخ الب هتيصو هب حصتال قطنلا ىلع رداقلا ةراشإ

 ةيصولا ىلع داهشإلا - 417

 سيلف « ةيصولا بتكي ملذإ « دهشأو « ىصوأ نم نأ ىلع اوقفتا

 . ةحيحص ةيضولاو ؛ ًايصاع

 هذه : لاق وأ . ةقرولا هذه ىف امب ىلع اودهشا : لاقو « ةيصو بتك نمو

 وهو « ةيصولا نومضم دوهشلا عمسي ملولو ءزاج ء اهب يلع اودهشاف . يتيصو
 ءرصعلا ءاملع يق هراشتتاو هترهش عم ركنم نود نيدشارلا ء ءافلخلا لعق
 ٠؟ه /كن (ديبع يبأ نع) 15-1١0 /5يالهام ١١؟رمإ. ًاعامجإ ناكف

 . [(يبطرقلا نع)

-9548- 



 ةيصولا ىلع ملبسملا ريغ داهشإ - 4
 ريسغ نبم نادهاش هرفس يف تام يذلا رفاسملا ةيصوب دهش اذإ

 « يلعو «. ةشئاع لوق وهو , امهريغ دجوي مل اذإ « امنهتداهش تلبق ؛ «. نيملسملا

 دس .ةباحصلا نم مهل فلاخم الو « سابع. ن نباو « يرعشألا ىنسوم يبأو

 لها 3 /ئي

50 

 :ةيصولا ريسفت - 8

 ةثرولل نإف , هلام نم ءيش وأ ء بيصن وأ ء ظح وأ ؛ ءزجب ىصوأ نم ١:-
 ْ . فالخ هيف ملعيال اذهو « اوُواشام هل ىصوملا اوطعي نأ

 ١ يلع لوق وهو ؛ سدسلا هل ىصوملل نإف , مهسب ىصوأ نمو

 . ةياحصلا يف امهل فلاخم الو «دوعسم نباو

 الب نهريش نود ثانإلا هيف لمتد « نالسف تانبل ىنصوأ نمو - ؟

 ؛ نيندألا هتريشع ىلإ فرصت ةيصولا نإف ه ترتعل ىصوأ نإو

 لفحم يف ركب يبأ لوق وهو « اولفس نإو « ثانإلاو ؛ رؤكذلا « هدلوو
 . دحأو هركني ملف  ةباحصلا نم

 . ًاعامجإ رقبلاو « لبإلا نم طعي مل. ةّباد هوطغأ :لاقولو - ١
 .|1؟؟ /هح ام 4 ككل كي

 هب ىضوملاب فرصتلا - ع”

 - انقل هيلع عمتجم رمأ وهو « هب ىصوأ أميف فرصتي نأ يصد

 نسحب

 (ع

 ةيصولا يف عوجرلا - لا
 ١١؟رم] . "شعب ةيصو نكت ملام . ةيصولا يف عوجرلا زاوج.ىلع اوقفتا

 ا 01 /3ي 7٠ /؟بالهام

 : 3 ةباحضلا نم فئانخم هل فرعي الو «رمع لوق وهو ؛ نتملاب ةيصولا يف عوجرلا يصرملل زوجي 0 ١
 .[تالكممإ 8 هللا لوسر نود دحأ لوق يف ةجح

 اويتك١75ا-



 ةيصولاب عوجرلا ةيفيك - 37

 جورخبو , عوجرلا ظفلب نوكي ةيصولا يف يصوملا عوجر نأ ىلع اوقفتا
 . هتحصو « هتايح يف يصوملا كلم نع هب ىصوملا ء ءيشلا

 مهلوق يف ركبل ةيصولا تناك ركبل وهف « ديزل هب تيصوأ ام : لاق نإف
 . لوألل ةيصولا نع عوجرلاب حرص هنأل . فلاخم الب ًاعيمج

 لجرل ىصوأ اذإ هنأ ىلع ملعلا لهأ ( نم هنع ظفحي نم لك عمجأ دقو
 نوكي هنإف « هبهو وأ ء هب قدصت وأ . هفلتأف ءيشب وأ ٠ يصوملا هلكأف , ماعطب
 , |5412 (رذنملا نبا نع) 189-184 /5ي الهام ١١؟رمإ: ًاعوجر

 هب ىصوملا كاله - 2"

 لبق ء ءيشلا كلذ فلتو « نّيعم ع ءيشب رخآل ىصوأ نم نأ ىلع اوعمجأ
 . تيملا لام رئاس يف ءيش يأ هل ىصوملل سيلف  هدعب وأ . يصوملا توم

 نأ ءيشث لاملا نم كلهف , هلام عيمج ثلثب ىصوأ اذإ هنأ ىلع اوعمجأو
 . [(رذنملا نبا نع) ١١" /5ي /هام] . ثلثلاب هل ىصوملاو « ةثرولا لام نم كلذ

 ةيصولا ذفنت ىتم - 34

 . اهب هل ىصوملا لوبقو ٠ يصوملا توم دعب ذفنت ةيصولا نأ ىلع اوعمجأ
 . ًاعامجإ لوبقلا ىلإ رقتفتال اهنإف . نيعم ريغل ةيضولا امأو
 « درللا حص « لوبقلا لبقو . يصوملا توم دعب ةيصولا هل ىصوملا در اذإو

 40ه /5ي ١١ ةهم 5818 /؟بإ. فالخ هيف ملعي ال اذهو « ةيصولا لطبتو
 . ل106 م/مح ع5

 ثروملا لام نم ةيصولا ذيفنت - 6
 . ١5١[ /4ط] . هلام نم هيبأ اياصو ذفنيال دلولا نأ ىلع اوعمجأ

 يصولا ةفرعمب ةيصولا عيزوت -
)01 

 -وه؟ط١ا-



 ةيصولا ىلع نيدلا ميدقت - 0/5

 ءيش لضف نإف« سانلا نويد ءادأ دعب الإ زوجتال. ةيصولا نأ ىلع اوقفتا

 . الف الاو٠ ةيصولا تزاج

 2 ةدحاوة ةروص يف الإ ةيصولا ىلع نيدلا ٍميدقت يف ءاملغلا فلتخي ملو

 : ىنعدا مث « هب هل مكحو « ثراولا هقدلصو « الثم فلأب صخشل ىضوأ ولام يهو

 '. هذوجوم قرغتسي نيدلا ناكو « ثراولا هقدصو « ًانيد تيملا ةمذ يف هل نأ رخآ

 هم ه7 /56ن(يذمرتلا نع) 740 //مق 8 مات 794١ما١٠رم]

 1 . [(رجح نبا نع)

 ثرإلا ىلع ةيصولا ميدقت -

ْ )549( 

 ء يشي انهل ىصوملا عزانت - 07

 ٌرقأف« بيب امهنم دحاول نكي ملو , هنب ىصوم اب امهل ئصوم عزانت اذإ
 مالكب هب رخآلل رقأو ءيشلا اذهب وأ , ثلثلاب نالفلرقأ هئروم نأ ثراولا

 .الب روث يبأو  دمحأو ؛ يأرلا باحصأ لوق وهو ءامهنيب هب هب ٌرقْلاَف . لصتم
 الوب /5ي ملعي فلاخم

 : يصو

 ميني ٠ ةيصو « ةياصو : ر

 ' "ةيعرش ةراهط ءوضولا -

 ا (؟اابو)

 ءوضولا مكح -

 عامجإ اهو ءاملا دجو نمل هب الإ ةالصلا ءىرجال ضرف ةالصلل ءوضولا

 . دحأ نم هيف فالخال

 -8ه؟١-



 عّسوم بوجو وهو . ثدحلا دوجوب بجي ءوضولا نأ ىلع عامجإلا نإو
 . ثدحلا نع ريخأتلاب مثأي ال هنأو , ةالصلا ىلإ مايقلا ىلإ

 ءاضق ديري نيحو « ةالصلا تقو لوخدب هبوجو ىلع ءاملعلا عمجأ دقو

 . ةتئاف ةالص

 ع هيلع عمجم رمأ اذهو لضفو « بودنم ءوضولاف ء« ثدحم ريغ ناك نإف

 /7/1ب اه -1١-١١١617721١674م].هيف ءاهقفلا نيب فالخال

 . [54 /١ح (ينيوحلا نع) ه08- ه07/1ع

 ءوضولا بجي ىتم -
 (ةوا/م)

 ءوضولا هيلع نم - 234

 اذإ ةالصلا هتمزل نم لك ىلع بجاو ءوضولا نأ ىلع نوملسملا قفتا

 . اهتقو لخد

 . [78-5 /١ب] . عامجإلاب لقاعلا « غلابلا ىلع بجاو وهف « كلذلو

 هيف أضوتي يذلا ءاملا -

 هايم :ر

 ءوضولا ءام ةيمك - ٠

 . ريثكلاو , ليلقلا هيف يفكي

 574/7؟ش] . ملعي فالخ الب هيف ءوضولا ءىزجي ءاملا نم دنا نإو
 . [508 /١ي (يربطلا نع) -7٠١07 705/16ع

 ءاملا يف فارسإلا - ١

 . ١3/ 15١0| (يراخبلا نع) 5١/ /7٠١ 604 2 40/4 /١ع 4 /”شأ] . رحبلا

 - و ؟مناث-



 : دحاو ءانإ نم ةأرملاو . لجرلا ءوضو -

 . نيملسملا عامجإب زئاج دحاو ءانإ نم ًاعيمج ةأرملاو « لجرلا ءوضو
 ءانإ نم اعم ءاملا امهيديأب امهذخأ نأ هيلع عمجملا لصألا نإو

 0 ؟5 /١ط ١مرم 7١8 /9ع79# /؟ش] . ءاسملا سجنيال ء دحاو
 . [(ةيميت نبا نع)

 ةأرملاو ؛ لجرلا لضفب ءوضولا - قيل

 . عامجإلاب زئاج لجرلا نع لضف ءامب ةأرملاو « لجرلا ءوضو
 3/7 شل "قافتالاب زوجي الف“ ةأرملا لضفب لجرلا ءوضو ام امأو

 . [(يوونلا نع) 77 /1ن (يوونلا نع) 740 /١1ف 61١م 508/1ع
 ةضفلاو ء بهذلا ةينآب ءوضولا -

(0-5) 
 دجسملا يف ءوضولا -

 مكمل

 بصغ' ضرأ يف ءوضولا - 64
 . عامجإلاب لصحي ءوضولا نإف  ةيوصغم ضرأ يف ًاضوت نإ

 . م6 - 4 /؟عإ

 ءاملا ريغ تاعئاملاب ءوضولا -
 (؟ هابال)

 ذيبنلاب ءوضولا -

(4054) 

 نسككل عنملا ؛ يعازوالاو « يبعشلاو ؛ رصع نسبا نع تبثو ٠ فالنلا هيف يؤاحطلا تبثآ دقف . رظن هيف
 «٠ بيسملا 'نب ديعسو ء« سخرس نب هللا دبع يباححصلا نع حص دقو . اضئاح تناك اذإ امب اديقم

 اذإ ابن هاديف نكلو « قاحسإو ؛ دمحأ لاق هبو . ةأرملا لضفب رهطتلا اوعنم مهنآ ء« يرصبلا نسحلاو
 . |(رجح نبا نع) 3 /3ن 51٠ /١ف] . هب تلص

 تللخ « انج أ : تناك اضناح ةآرل ءوضو لضفب.سآبال هنآ ىلع راصمالا ءاهقف ةعامج نإو
 .[ة4 اعم اعرش وأ  ءاملاب

 اغمه#!؟  -



 هبرش لحيال اب ءوضولا -

 . [187 /١ف] . هبرش لحيال امب ءوضولا زوجيال هنأ ىلع قافتإلا

 ءوضولا ةرشابم -

 ام ىدأ دقف « ءوضولا ءاضعأ عيمج ىلإ هديب ءاملا لقن نم نأ ىلع اوقفتا

 . [١هرم] . هيلع

 ءوضولا يف ريغلاب ةناعتسالا - 08107

 حصي نم ءىضوْلا ناكأ ءاوس « ءوضولل بّصلا زاوج ىلع عامجإلا

 حصيال : دواد لاقو . مهريغو ضئاحلاو «رفاكلاو . نونجماك ء حصيال مأ . هؤوضو
 . |2947 /١ع (يدهملا نع) ١76 /1نالك ماحإ هريغ هأضو اذإ هؤوضو

 ءوضولا نع زجعلا -

 نع زجعو . ةرجأب الإ هتضوي نم دجي ملو , هسفنب ءوضولا نع زجع نم
 « هلاح بسح ىلع يلصي هنإف « هرجأتسي نم دوجو ىلع ردقي ملوأ ءرجألا
 . بارتلاو « ءاملا مداعك

 اذإ ءاملا مداعك « مميتلا همزل . هئضوي نم دجي ملو « هّممْيِي نم دجو نإو
 فالخ هيف ملعي الو , دمحأو . يعفاشلا بهذم هلك اذهو . بارتلا دجو 1

 :|[1؟4/3ي]

 ةالصلا تقو لبق ءوضولا - 8

 « ةضاحتسملا ريغ يف اذهو « ةالصلا تقو لبق ءوضولا زاوج ىلع عامجإلا
 لوخد دعب الإ حصي ال ءالؤه ءوضو نإف « (راذعألا يوذ نم) اهانعم يف نمو

 . [(هريغو ءرذنملا نبا نع) 714 *5١50/ /١عا١7 امإ . تقولا

 ةقلقف]

 ةالصلل ءوضولا -

 (عمبمل

 -99هه-



 1 دجاو ءوضوب يلصي ام -

 ءوضوب اهلك تاولصلا يلصي نأ . ًارفاسم وأ ناك ًاميقم , يلصملل زوجي
 1 ! . ملعلا لهأ دنع لمعلا هيلعو . ثدحي ملام « دحاو

 0 نإوءةالص لكل ءوضولا بوجو ءاملعلا نم ةفئاط نع يكحو
 ا 1 . ًارهطتم ناك

 ْش لهأ عمجأ هيلعو ء بحتسم ةالص لكل ء ءوضولا ديدجت نأ الإ
 ! نيع) 1ه؟/١1ف 04/1 84 /؟ش.4؟ /١ط ل/ /١تز ىوتفلا

 ش . [(يوونلاو ء« ضايع نع) 7٠١ /١ن (يوونلا
 (عمبم)

 فاوطلل ءوضولا -

 ةفيكفل) ش

 فَحصُملا سمل ءوضولا -
 ش (م50

 نآرقلا ةءارقل ءوضولا -

 ْ (مكهم)

 ءوضو ريغب حابيامأ -

 هنللا ركذيو ء برشيو ٠ لكأي نأ تِدْحّسلل نأ ىلع نوعمجم ء ءاملعلا نإ

 . عماجيو  نآرقلا أرقيو « ىلاعتو هناحبس

 . [449 /5ش] . ةمآلا عامجإب كلذ نم ءيش يف ةهارك الو

 | لسفلا عم ءوضولا -
 م4

 ظ ءوضولا : نيفكلا لسغ - 1
 ءًاضئاخ: ةأرما وأ « ًابنج ناك وأ « هجرف سم وأ ؛ هموت نم ظقيتسا نم

 , مهلك ء ءاهقفلا هب رمأي ام اذهو . اهلسغي نأ لبق ءانإلا يف ة هدي لخدي الأ هيلعف

 -5ه؟1١-



 ملام « هتيروهط ىلع ىقبيو « ًاريشك وأ ناك ًاليلق . ءاملا رضي الو , هنوبحتسيو

 وهو . سجني : يربطلاو « دوادو ٠ قاحسإو . نسحلا لاقو . ةساجن ديلا ىلع نكت
 . ادج فيعض

 .اهيلع دازام نود «. فكلا يه انه ديلا نأ ىلع قافتالا نإو

 11١7| 1/1١51ف 704 /5شكةك 1 عادا ١/ ياه 05- ١؛ة؟ك]

 ءوضولا يف ةينلا - 4097

 هيف هلوخد عم هيف هلوخد لبق ة ةالصلل ءوضولا ىون نم نأ ىلع اوقفتا .

 . هيلعام ىدأ دقف

 نم غرفي ىتح ةينلا راضحإ ميدتسيو , ءوضولا لوأ نم يوني نأ لضفألاو
 . هيلع قفتم بابحتسالا اذهو . ءوضولا

 نإف . ًالثم مونلا لب« لوبلا هثدح نكي ملو « لوبلا ثدح عفر ىون نمو
 146 2754 /١ع 8١رم] . عامجإلاب هؤوضو حص لوبلا هثدح نظ نأب اطلاغ ناك

 . [(ينزملا نع) ؟85-

 ىرخأ ةينب ءوضولا - 44

 ميلعت اهايإ هلسغب يوني وهو . ءوضولا ءاضعأ لساغ لسغ اذإ : لاق نم نإ
 اهلسغب دصقيال « هتباصأ ةسابت نم اهرهطي وأ « هباصأ رح نم ًادربت وأ . لهاج

 «كلذك كلذ هلسغب ٌدْوَم هنأ « اهايإ هلسغب هيلع بجوأ يذلا هللا ضرف ءادأ

 . عيمجلا عامجإب دساف لوق كلذف ءاهلسغ نم ىلاعت هللا همزلأ يذلا ضرفلا
 . لمح القال /غه]

 ءوضولا يف ةيمستلا - 6

 . هيلعام ىدأ دقف ءوضولا دنع لجو رع هللا ىمَس نم نأ ىلع اوقفتا
 .[اهرمإ

 ءاضعألا نم هلسغ بجي ام - 65

 : اهعيمج باعيتساو « نيلجرلاو , نيديلاو . هجولا لسغ بوجو ىلع اوقفتا
 +9 /١ط] . مهنم أطخ اذهو . نيلجرلا حسم بوجوب ةعيشلا تلاقو . لسغلاب
 .[115 /5ش

 -لاة؟١-



 ْ ءاضغعألا لسغ ةيفيك - 01

 هلسغ نم دبالف , ءوضولا ءاضعأ نم هلسغ بجوام نأ ىلع لكلا عمجأ
 . ١"[ /١ط] . ضعب نود ةضعب لسغ ءىزجي الو , هلك

 ءوضولا ءاضعأ لسغ تارم - 8
 ع غبسأ اذِإ ة رم ءوضولا ءاضعأ لسغ يف بجاولا نأ ىلع نوملسملا عمجأ

 اذهو . ثرالشلا بوجوب ىليل يببأ نبا لاقو . بجاو ريغ ةئس تالشلا نأ ىلعو

 . عامجإلاب ًادودرم ناكل حص ولو ١ لطاب

 . هيزنت ةهارك ثالثلا ىلع ةدايزلا ةهارك ىلع ءاملعلا عمجأ دقو

 ءاملعلا“ بهذم يف كلذب هؤوضو لطبي الو « هوركملا بكترا دقف داز نإف

 . رهاظ أطخخ وهو ؛ لطبي هنأ ضعبلا نع يكحام الإ . ةفاك

 ٍْ . فالخ الب ءىزجيو , زوجي نيترم ٌؤضوَتلا نإو
 ' اهضعبو . نيترم اهضعبو « ةرم اهضعب لسغف , ءاضعألا نيب فلاخ نإو |

 اةرص 759 /8:17117171 /؟ش]. هيلع عمجم وهو , ءوضولا زاج ءاثالث

 عالق ءكالال - هالك كالا اكل5 فلك /)عال؟ /آ!ب هك /١ت ادكالالك
 نفر نفل ١11١ /1ن188/1ف (امهريغو « يربطلاو « يراخبلا نع)

 . [(يووتلا نع)

 ضرفلا لخيم نغ دئازلا لسغ - 4

 . ةلوسزو هللا دَّح ام هب ىَدعَتيال ءوضولا نأ ىلع ٍنوعمجم نيملسملا نإ

 قفتا هيلعو . بعكلاو « قفرملا قوف هئوضو يف ةدائيزلا بحتسيال كلذلو

 «لاطي نبا نع) 747 - ؟45/2ش (لاطب نبا نع) ١/70ع] . "ءاملعلا

 رثكأو٠ فلسلا نم ةعامجو « رمع نباو « ةريره يبأو ٠ (85) هللا لوسر لعفب ةدودرم ةلطاب ىوعد يه 0

 . ةحيحصلا نئسلا هذهب اجوجحم ناك فلابخ نم فلا: ولو « ةيديزلاو « ةيفنحلاو ٠ ةيعفاشلا
 يفو « ليجحتلا وهو ؛ نيبعكلاو « نيقفرملا قوف ام لسغ بابحتسا يف:فالخال هنإف ء كلذلو

 . ةرغلا وهو « هلسغ بجي يذلا ءزجلا نع ةدايز ؛ هجولا زواجي ام وأ ؛٠ سآرلا مدقم نم ءيش لسغ

 : < |1921 79/17 1ةارلا ف ؟//3ش 47١/١ عز
1 

 -مه١-



 نبانع) ١/57١ن (هريغو « لاطب نبا نع) ١191/1ف (ضايعو

 . [(ضايعو + لاطب
 ءاضعألا ىلع ءاملا ديدرت - ٠

 «فالسألا دحأ نم هنع يهنم ريغ ءوضولا ىف ف ءاضعألا ىلع ءاملا ديدرت

 1 مالسلا هيلع هنع ىهن الو

 ءوضولا ءاضعأ كلد - 0١

 . "ةفاك ءاملعلا لوق ىف بجاوب سيل . ةّئنس ءوضولا ءاضعأ كلد نإ

 تحت فقو وأ « هديب هسمب ملو  اهلصوف . هئاضعأ ىلع ءالا ضافأ نمف
 ينزملاو . كلام لاقو . عامجألاب ءوضولا حص ىونو ءرطم تحت وأ « بازيم
 .[" ١/9 2597/1ع] . ءوضولا ةحص يف طرش كلذدلا

 ءوضولا لوأ يف نيفكلا لسغ - 0 6١

 يف هعباصأ لّلخو « ًاثالث ءوضولا لوأ يف هْيَفَك لسغ نم نأ ىلع اوقفت

 يلع ام أ دقق« خا تح امو هاا

 ةة/١ت 15٠ امرم]. عامجإلاب بجاوي رسيلو « ةئس كلذ نإو

 . [(يوونلا ن نع) 1١؟9/1ن 411/1ع 75/١5311ش

 ءاملاب متاخاو . عباصألا ليلخت - '

)441١-44:5( 

  7ءوضولا يف ةضمضملا-

 ثالشلا نأ الإ. هيلع ام ىدأ دقف ًائالث ضمضم نسم نأ ىلع اوقفتا

 . عامجإلاب بهتال

 عيمج نأب بقعت دقو . اهلسغ دنع ءوضولا ءاضعأ ىلع ديلا رارمإ بوجو ىلع عامجإلا لاطب نبا ركذ (')
 «رارمإ ريغ نم ءاملا يف نيديلا سمغ عئضوتملل اوزاجآ « رثكألا وهو « لسغلا يف كلدلا بجوي مل نم
 . [١/185فإ « عامجإلا لطبف

 11ه



 ..قاشنتسإلا ىلع ةمَّدقَم ةضمضللا نأ ىلع اوقفتا ذقو

 717/1 1١452 ١ةرم]. فالخ الب ةّئبس اهيف ةغّلابْلا نإو
 ]154 /اع

 ٠ ءوضولا يف قاشنتسالا - 5

 ثالشلا ,أ الإ ء هيلع ام ىدأ دقف « أثالث قشنتسا نم نأ ىلع اوقفتا
 . عامجإلاب بهجتال

 تلاسقو قافتإلاب ءوضْولا نسم نسم ةّنسّسس قاشنتسإلا نإو

 ' | .هبوجوب ةفئاط
 ْ . فالخ الب ءوضولا ديعيال هكرت نم نإف هيلعو

 « بحتْبسي الف . ًامئاص نوكي نأ الإ « ةّبَحَبْسُم ةّنس هيف ةغلابملا نإو اذه
 417 4:0/1ع١8/1١1ي 1١452 18رم]. فالخ كلذ نم ملعي الو
 . [(رذنملا نبا نع) ١41/1١ن:١/١١71/50371ف

 ءوضولا يف زاثنتسالا -

 سيل وهو .هيلعام ىدأ دقف ؛ اثالث رشنتسا نم نأ ىلع اوقفتا
 ١9/1 (ضعبلا نع) ١1/١١7ف 1//777ش 1 8رم]. "عامجإلاب بجاوي
 .[١/117ع (ضعبلا نع)

 هجولا لسغ - - 445

 . عامجإلا بجاو: ءوضولا يف هجولا لسغ

 يف رعشلا ياس نم انوكي هليل ال نم هجولا لسغ نأ ىلع اوقفتاو

 ١ . نقذلا رخآ ىلإ « نينذألا لوصأ ىلإ , ةهبجلا ىلعأ
 . هجولا ضعب لسغ زوجيال هنأ ىلع اوعمجأ دقو

 ءرذنملا نباو ءروست وبأو . ديبع وبآو « قاحساو ؛ دمحاو . ىليل يبأ نبا هبوجوب لاق دقف . بقعتم اذه 0
 ان ضف دوادو « ناميلسم نسب دامحو ؛ هللب ديؤملاو « مساقلاو ؛ يداهلا تيبلا لهآ نمو

 . [(لاطب نبا نع)

 و١



 . رمع نبا لعفل افالخ « ءاهقفلا دنع نيعلا لخاد لسغ بجي الو

 للخي نأو . ههجو لسغي نأ هيلع نأ ىلع اوقفتا دقف « ةيحل هل نم امأ

 نطاب لسغي نأو ء تغلب ثيح اهعيمج ىلع ءاملا رمي نأو « ءاملاب هتيحل عيمج
 . امهرهاظو « ءاملاب هينذأ

 نع ىور ًائيش الإ . بجاوب سيل ةيحللا ليلخت نأ ىلع ءاهقفلا قفتا دقو
 ١/١٠ب (دادنبزوخ نبا نع) ١1972 - ١١46 198م 8/١رمإ . ريبج نب ديعس

 . 11١ ةةهراج ؛١؟/1عالال/١ي

 ءاملاب ةَيحّللا ليلخت -
)4::5( 

 نيديلا لسغ -

 . عامجإلاب بجاو نيقفرملا ىلإ نيديلا لسغ

 نب ركب ابأو ءرَفُر الإ « ةفاك ءاملعلا بهذم يف نيقفرملا لسغ بجيو
 عامجإلاب جوجحم اذهو . هبوجو مدعب اولاق مهنإف « ةيكلاما ضعبو « دواد
 ١574/1ف 7/1١١1ي 1/١٠بس ١921 8رم 554-4717. ١/470ع]. مدقتملا

 . [١43/1١ن 57/1ج 11/82 (يعفاشلا نع)

 سأرلا حسم - 4

 . ءوضولا ضورف نم سأرلا حسم نأ ىلع ءاملعلا قفتا

 . عامجإلاب هي رومأم حسملاب هباعيتسا نإو

 . ءاملعلا قافتا هيلعو , هسأرب ربديو « هيديب لبقي نأ بحتسيو

 « هطسوب وأ  هرخؤمب وأ . سأرلا مدقمب أدبي ول هنأ ىلع ءاملعلا عمجأ دقو

 , هل بحتسا ام لعفي مل ناك نإو « هيلع ام ىدأ دقف . هسأر حسملاب معو

 . ىضوتملا ٌرضيال « هنع زواجتم هضعب حسم كرت نأ اوعمجأ مهنأ ىلع
 . ءاوس لجرلاك « اهسأر حسم يف ءاهقفلا عيمج دنع ةأرملا نإو

 -اكك51-



 يمفاشلا لاقو ٠ سأرلا حسم راركت مدع ىلع اوعمجأ دق سانلا نإو « اذه
 . '"عامجإلل قرخ اذه هلوقو ؛ تارم ثالث هحسم بحتسي

 . ًاقرجمإ ناك نإو ؛ حسملا لدب سأرلا لسغ لسغ ةهارك ىلع'ءاملعلا قفتأ دقو
 ١741-١740 ١6/1 - )ال86 - ١ م١98 ٠١45-1774 رم ١/11ب]
 1١4/1١ ف ١/57ج (ضعبلا نع) اال« 52 عع 7514/5 ش
 . [(يوونلا 1 ١هه/1ن (مزح نبا نع) 58843378 -

 | نينذألا حسم - 8

 . نينذألاريهطت ىلع ةمألا تعمجأ
 .. هيلع ام ىدأ دقق ؛ امهرهاظو « امهنطاب « هينذأ لسغ نم نأ ىلع اوقفت

 . فالخ الب بجيأل امهحسم نأ الإ

 لابقو ةحيحص هتراهطف « امهحسم كرت نم نأ ىلع اوعمجأ دقف . هيلعو
 . هلبق عامجإلاب جوجحم وهو حصتال : هيوهار نب قاحسا نبا

 حسمي هنأو , حسملا همكحف « نينذألا نم ربدأ ام نأ ىلع اوقفتا دقو
 نعإ) هدرا عالالا/١ي م 7 اطط ١ةرسم] سأارلاعم

 ش . [هريغو « يربطل
 سأرلا نغ نينذأآلا حسم - 4٠

 نسمأرلا حسم نع نينذألا حسم ئرجيال هنأ ىلع دقعنم عامجإلا
 1 .[:ةه/١ع]

 : نيم دقلا لسغ - ١

 . نيلجرلا لسغ بوجو ىلع نوملسملا عمجأ
 نأ [ ىلإ «راصمألاو ؛راصعألا يف ىوتفلا لهأ نم ءاهقفلا عيمج بهذ دقو

 غنم حسملا بجيالو , امهحسم ئزجيالو « نيبعكلا عم نيمدقلا لسغ بجاولا

 لاو. لسفلا نيب نيب ريم هنأب ةلزتعملا نم يئابجلاو . يربطلا لاقو ٠ لسغلا
 . اعيمج حسملاو « لسغلا رهاظلا لهأ ضعب بجوأو ءامهحسم ةعيشلا بجوأو

 .نب ديعنسو « ءاطعو « كلام نب سنأ هب قبس دقف « حيحص سبيلف « عامجإلا ىيعفاشلا قرخ مهلوق انآ
 . [4075/1 ع] . ةرسيمو « ناذازو « ريبج

 -؟١5519-



 1//١451ع]. هيلجر عباصأ للخي هنأ ىلع ملعلا لهأ دنع لمعلا نإو
 ١ - ١6١ الخ 11/1ب اةرم 17١/4 779/6 ش (هريغو , دماح يبأ نع)

 ١/717ف (ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نع) 157011/1يق ١/48ت
 دبعو « يوونلا نع) 158/1ن 57/١ (ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نع) .

 . [(ىليل يبأ نب نمحرلا |
 هوحنو ؛ نيَفُخلا ىلع حسملا -

 حسم :ر
 ءوضولا ءاضعأ نيب ةالاوملا-

 دقف « ءوضولا ءاضعأ نم ءيش لسغ نيب قرفي مل نم نأ ىلع اوقفتا

 . هيلع ام ىدأ

 . نيملسملا عامجإب ةرضيال اذه نإف ًاريسي ًاقيرفت ءوضولا قّرف نم امأ
 . [(امهريغو « يلماحم او , دماح يبأ نع) ؟١/4950عا4رم]

 ءوضولا ءاضعا نيب بيترتلا -

 . مهتماعو , نيملسملا ءاملع لعق وه ءوضولا يف ءاضعألا نسيب بيترتلا نإ

 امهل فرعيالو « سابع نياو « يلع لوق وهو ؛ زاج ءوضولا سكن نإف
 ةباحصلا نم فلاخم نياك

 « بجيال نيلجرلاو « نيديلا يف ىرسُلاو « ىنَمَيلا نيب بيترتلا نإو ء اذه
 . لضفألا وه امتإو

 هيلع اوعمجأ دق هلك اذهو , هيلع ةداعإ الف « ىنميلا لبق هارسُي لّسغ نإف

 هبسن نم طلغو . مهفالخب دتعيالو « نيميلا ميدقت بوجوب ةعيشلا تلاقو
 ١5١4 ك 7١5 م (ينيوجلاو «رذنملا نبا نع) 485+ 1//١477ع ”١ام] . يعفاشللل

 ١/1/1١ن (يوونلاو « ةمادق نبا نع) ؟7/1١7ف 780/7 ش 1 ١؟١/01117 ي

 . [(يوونلا نع)

 مل ءوضولا سيكنت نإو اذه ؛ (5) هللا لوسر وهو « هنايبب رمآ يذلا يف الإ نارقلا عم دحآ يف ةجحال '''

 .|503501141م[- نيملسملا نم دحأ هلعنب

17# 



 ءوضولا ءاضعأ لسغ يف نمايتلا -

(4417) 

 هوضولا ءاضعأ فيشنت تت - 4

 :١/98ع] . عامجإلاب مرحي ال ءوضولا دعب ءاضعألا فيشنت نإ
 . [(يلماحما نع)

 ءاضعألا دخأ عطقأ ءوضو - 6

 ضرف الثف ء ءيش ضرفلا ْلَحّم نم قبي ملو « ًالثم ديلا عطقأ ناك نم
 . هيلع قفتم اذهو « هيلع

 ءاملاب َنسمُي نأ ضرفلا لحم عطقلا زواجت اذإ بحتسي هنأ ىلع اوقفتاو
 . [١/477ع] . ديلا نم يقب ام

 ١ هريغ نمو « ضرفلا لحم نم ىلدت ام لسغ -

 لحم نم تلدت ىتح « ضرفلا لحم ريغ لحم نم ةدلج تقّلعت نإ
 نم ةَيّلدَّتُم تراص ىتح ضرفلا لحم نم تقّلعت نإو  اهلسغ بجو : ضرفلا
 اذهو « ةليوط مأ « ةريصق تناكأ ءاوس « اهلسغ بجي مل« ضرفلا: لحم ريغ

 . [77/1ج 179/1 ي] هيف فالخال

 ضرفلا لحم يف بقثلا نطاب لسغ -

 .ةيلع قفتم اذهو . هنطاب لسغ بجو , بقث دليلا يف لصح نإ
 1 .[١/37ع]

 ءوضولا يف ة مالكلا -

 . ضاع نع) 9/1١7ع] . ءاملعلا لوق يف هوركم ءوضولا يف مالكلا
 ءوضولا ةلاسغ ةراهط -

 (موالل)
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 ءوضولا ضقاون يه ام - 4

 ءركذلا نم لوبلا جورمخو ءربدلا نم طئاغلا جورمخ نأ ىلع اوعمجأ

 هجو يأب لقعلا لاوزو ,ربدلا نم حيرلا جورخو : ينملا جورخو « ةأرملا نم كلذكو
 ١الام] . ءوضولا بجويو . ةراهطلا اهنم دحاو لك ضقني ثادحأ . لقعلا ل

 .[١/41تا١رم

 ,(11717/- 11161175-11155 415؟5- 4471)

 ءوضولا ضقاون ليلعت -

 **/؟ع]. للعي امم سيل ءوضولا ثادحألا ءاضتقا نأ ىلع ةمئألا قفتا

 . [(ينيوجلا نع)

 لقعلا لاوزب ءوضولا ضن - ١

 وأ ءركسلا وأ« ءامغإلا وأ« نونجلاب لقعلا لاوز نأ ىلع ةمألا تعمجأ

 نع) 77 014/7ع] . '"'رثك مأ ء« كلذ لقأ ءاوس . ءوضولا ضقني « ءاودلا برش
 (رذلملا نبا نع) ١150/1ي (ضعبلا نع) 67١م 7١ رم (هريغو ءزذنملا نبا

 . [(يوونلا نع) ١91/1١3 (لاطب نبا نع) ؟؟7/1ف 4هه/”ش

 مونلاب ءوضولا ضقن -

 . "ءوضولا بجوي ثدح« هلكمتوا مونلا ةبلغ نأ ىلع اوعمجأ

 ١ 1ك]

 نع الإ« نيعباشلا نم دحأ نمعالو ؛ ةملك ةباحصلا نم دحأ نع اذه يف اندجو امو . لطاب عامجإ ' :
 مهنم نيثثا نع . طقف نسحلاو ؛ دامحو -ةيهاو هيلإ قيرطلا نأ ىلع -يعخنلا ميهاربإ :رفن ةثالث
 . [191م] ؟عامجإلا نيآف « لسغلا باجيإ ثلاثلا نعو ؛ ءوضولا

 ءوسفلا نآو « هب حكنتسملا ريغ نم لوبلا نآ ىلع اوقفتا : عامجإلا بتارم يف مزح نبا لاق : لوقأ

 ءوضولا ضقني « جلوملا رايتحخاب ةأرملا جرف يف ركذلا جاليإ نآو «ربدلا نم كلذ لك جرخ اذإ طارضلاو
  [؟ ١رمإ . نونج وأ « ءامغإ وأ ءركسب لقعلا باهذ كلذكو . دمعب وأ كلذ نايسنب

 - |[(ضعبلا نع) 68١م]. عامجإلاب ءوضولا صضقني ناك فيك مونلا نإ ”
 صضقتني : لاقف « ينزملا فلاخو . ءوضولا ضقنيال ليلقلا مونلا نآ ىلع اوعمجأ دقو : بلهملا لاقو

 دقو . امهريغو « نيثلا نباو « لاطب نبا هعبتو  بلهملا لاق اذك . عامجإلا قرخف « هريثكو ؛ هليلق
 نآ  نيعباتلاو . ةباحصلا ضعب نع هريغو ءرذنملا نبا لقن دقف . ىوعدلا هذه يف ينزملا ىلع اولماحت

 - . ءوضولا « هريثكو « هليلق ضقني ثدح مونلا

 هس 5١؟همه-



 نيليبسلا نم جرخي م ءوضولا ضقن ©

 . لوبلاو“ طئاغلا جورخب ضقتني ءوضولا نأ ىلع نقيم عامجإلا نإ

 1 .:ةبلغب وأ « ًاتايسن وأ « كلذ ناك ًادمع « يذولاو « يذلاو ٠ ينملاو« حيرلاو

 :لاقف« ةعيبر الإ« ءوضولا ضقني ةضاحتسإلا مد نأ ىلع اوعمجأو

 ا د ؟عوال "ع تل هعمل - ١ ةؤكك ٠ رم 0501 ضقنيال

 .5.8/؟ع (رذنملانب با نع) 1717/1ي ”1:7/1ب ١151/1ت الام 6

 . ١ 1١5١| 184/1ن 482 86/1ج (رذنملا نبا نع)

 ْ هجورخ لبق ثدَحلاب سحلا - 4
 ْ مو . حيرلاو ٠ ةرقرقلاك « ثدحلاب سحأ : نسم نأ ىلع نوعمجم ءاملعلا

 للم تع هيلع ءوضوال ؛ ءيش هنم جرخي

 00 مدلاب ءوضولا ضقن - 6
 نبا لوقاوهو . نيليبسلا ريغ نم جراخلا ريثكلا مدلابب ءوضولا ضقني

 : ين فلاسخم مسهل فرعي مسلو , ىفوأ يببأ ن نباد  ريرع يبأو «رمع نباو« س ابع

 ىلع ة ةالصلا دارأ نم عنمال «أقريال يذلا حرجا نأ ىلع اوعمجأ دقو

 ش . لاح لك
 ْ بجويال .هريغ وأ , ناك ًافاعر . دسجلا نم جرخي مذلا نم ليلق نإو

 . [؟؟ةحش لاله كالأ/١يإ ًادهاجم الإ ء ءاملعلا نم دحأ دنع ءوضولا

 1 ءيقلاب ءوضولا ضقن قت - 25

 الو رمع باو ساسبع نبا لوق وهو « شحافلا ءيغلاب ءوضولا ضقتني

 . 11/6 كاي امج نوكيق ء امه صح يف فلام مهل فرعي

 ا عيخص يفو ءاقلطم ضقني مونلا نأ بيسملا نب ديعسو رمع نباو « يرعشالا ىسوم يبأ نع حص دقو -
 ' «نولصي منث ,نومانيف (46) يبنلا عم ةالصلا نورظتني (26) يبنلا باحص] ناكو : دواد يبآو : ملسم
 مونلا نآب لونقلا ناكل « دحأ هنع ذشي مل هنأ نفيتي ال اميف عامجإلاب عطقلا زاج ولو . نوؤضوتي الو
 ١[. 68م 501/1ف[. عامجإ هنأ هيف عطقي نآ بجي ءوضولا ضقنيال

 - [7790١ك] . هيلع عيمجلا قفتي مل ءيقلا نم ءوضولا باجيإ
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 جااليإلاب ءوضولا ضقن -

 « ءوضولا ضني لولا رايتخاب ةأرملا جرف يف ركذلا جاليإ نأ ىلع اوقفتا
 .[امذام ؟١رمإ. دمعب وأ « كلذ ناك نايسنب

 تيملا لسغ نم ءوضولا -

 ٠ اريبك مأ ٠ ًاريغص لوسفللا ناكأ اوم« تيلا لسغ نم. ءوضولا بجي

 « ةريره يبأو « سابع نياو  رمع نبا لوق وهو « ارفاك مأ ء املسم « ىثنأ مأ ًاركذ
 .[١/180ي] . ةباحصلا نم فلاخم مهل ملعيالو

 ءوضولا بجوي ام ددعت - 4
 دحاو ءوضو هافك« ةسققتم وأ ؛ ةفلتخم ًاثادحأ ثدحأ نم

 . 5/1 عامجإلاب

 ءوضولا يف كشلا - 1

 . نيملسملا عامجإب ءوضولا همزلي هنإف ء ءوضولا يف كَشو « ثدحلا نيت نم

 . ”ًاعامجإ مكح كشللف « ءوضولا نم غارفلا لبق وضع لسغ يف كش نإو
 . [(يوونلا نع) ٠١7 /1ن مار/ 1١ج 1" - ؟1رم هالالةكل "جي 157/1ضأ

 ءوضولا نقين -

 . بجاو هيلع ءوضولا نإف « ًاضوتي مل هنأ نأ نم ىلع اوعمجأ
 .|؟1؟ - ؟ارم]

 ءوضولا ضقني الام -

 باهذو « ةأرملا جرف يف ركذلا جالباف؛ حيرلاو لوبلا ادعام نأ ىلع اوقفتا

 يأب ةأرملا لجرلاو « لجرلا ةأرملا سم ادع امو , ءامغإ وأ ءركس وأ , نونجب لقعلا
 سمو طبإلاو ء ركذلاو ء ربدلاو « جرشلا ادع امو ,اّسامت امفْيكو ؛ اسامت وضع
 امئثيح.مدلا جورحخو . ةوهشلا ةرظنو ؛ ةحيبقلا ةملكلاو « ناثوألاو « بيلصلا
 داشنإو « سرسفلا علقو « سدلقلاو , ءيقلاو « حيقلا ءامو «ناويحلا حبذو « جرخ

 -وضعلا كلذ لسغ وأ « ءوضولا ةداعإ يف فالخ ءاملعلل '

 5ا/- 1١ -



 'ءرانلا تسم ام لكأو , ةالصلا يف نطبلا ةرقرقو « ةالصلا يف كحضلاو : رعشلا

 . ايش وأ :يدولاو « يذملاو « مونلاو ءاهنم ء ءيش لكو « لبإلا موحلو , هبرش وأ

 رطق ًائيش وأ « كلذ ريغ وأ ء ىصح وأ , دود نم « نيجرخملا دحأ نم جرخ

 وأ ؛ دوهعملا هجّرْخُم ريغ نم جرخ ًاينم وأ « الوب وأ « ًاعيجر وأ « لخدأ وأ « «امهيف

 «كلذك ةمامعوأ « هيلع حسم فخ علخ وأ» رفظ'ص ق وأ « رعش قلح

 1 .ًنوضو بجوال هنا «ملسم تأ وأ« ةمطر ةساي ءلووأ « تم لمحل

 0 0 ا .[؟١- ؟١رم]

 - ؛159- ؛؛988خ- ؛؟90- 5"115- ؛؛"ها- 4194 - فقفقلا

 0 دب - 4145-4446-4445 - 5559 - 41175 - 4441 -

 .(44هد - 4:5 - ؛ 4

 1 ةذل ريغ نم ةأرملا سمل -

 .فالخاالب هيف عاصمجإب ءوضو الف ؛ اهحارج ىواد وأ . هنأرما مطل نم

 1 ٍ .[؟ادكشإ

 1 سمل ريغ نم ةذللا - 4

 . [ممحشإ عامجإب ءوضولا بجوت مل ء سمللا نم ترعت اذإ ةذللا

 عوطقملا ةأرملا وضع سم نم ءوضولا - 8

 . هيف ملغي فالخ الب ءوضولا ضقتنيال ةأرلا نم عوطقم وضع سمل نإ

 .[١144/1يإ

 رّكاذلا سم نم ءوضولا -

 الب ءوضولا كلذ يف بجي مل« هصارنب وأ  هّقك رهظب هركذ سم نم

 نم ًادحأ نأ ملعي ملو ءركذلا سم نم ءوضولاب رمع نبا ىتفأ دقو ؛ فالتخا

 م ات/ططإ هريغ كلذب ىتفأ ةباحصلا

 نيجرفلا ريغ سم نم ءوضولا - 4300

 . «َنينألاك «ندبلا رئاس نم نيجرفلا ادع ام سم ءوضولا ضقتتنال
 سم نم : :.لاق هنأ ةورع نع يور هنأ الإ « ملعلا لهأ ةماع لوق وهو « طبإلاو

 1 ًاضوتيلف « هييثثأ

 -8ه؟١-



 هسنخب سنخلا سم نم ءوضولا -

 الب ءوضولا ضقنيال « ةأرملا ةأرملا سمو « يبص وأ « لجرل لجرلا سم نإ
 ٠ [١/145ي]. هيف ملعي فالخ

 ىّتنلا سم نم ءوضولا - 8

 الب ءوضولا ضقنيال ةأرما وأ لجرل ىثنخلا سمو . لكشملا ىَنْدلا سم
 .[1 8/1 هيف ملعي فالح

 ةمّيهَبلا سم نم ءوضولا - 6
 . ملعي فالخ الب ءوضولا ضقنيال ةميهبلا سْم

 , ءاطع الإ . ةفاك ءاملعلا لوق يف اهجرف سب ءوضولا ضقنيال كلذكو
 . [40/5ع 145/١ ي] . ثيللاو

 ةتيملا سم نم ءوضولا - ١

 . [(ينزملا نع) 41/9١ع] . هيلع ءوضوال ةتيملا سم نأ ىلع اوعمجأ

 ريرخلا سم نم ءوضولا -

 47/8١ع] . ءوضو هيلع سيل ًارسيرح سم نسم نأ ىلع اوعمجأ
 . [(ينزملا نع)
 ءاشحلا نم ءوضولا - 448

 .[17ك/اي ؟١/4ب 44١١ك] . عامجإلاب هيف ءوضوال ءاشجلا نإ

 براشلا صق نم ءوضولا - 4

 « ءوضو هيلع سسيلف « هبراش صسق نم نأ ىلع عامجإلا رقتسا

 ؟؟ه/١فإ. ءوضولا هيلع : دامحو . ةينيع نب مكحلاو ءدهاجم لاقو

 . [(رذنملا نبا نع)

 رفاظألا صق نم ءوضولا - 6

 .دهاجم لاقو . رفاظألا صق نبم ءوضو ال هنأ ىلع عامجإلا رقتسا
 . [(رذنملا نبا نع) 5١0/١ ف] . ءوضولا هيف : دامحو ٠ ةينيع نب مكحلاو

 -1ط؟54-



 دلجلا عطق نم ءوضولا - 1

 ..[١/47ج] . ًاعامجإ ءوضولل ضقن الق , مدن ملف , ةدلج عطق نإ

 لكألا: نم ءوضولا - 1

 ' ,ءراثلا ةنّسامم لبق لكؤي امو« ماعطلا لكأ نأ ىلع اوعمجأ
 ش | | .. . ءوضولا ضقني ال

 ٠ نم ''روُزَجْلا ادع ام محل لكأ نم ءوضو ال هنأ ىلع عامججإلا رقتسا دقو

 .« ةياحصلا نيب فالخ هيف ناك دقو . '"هّسمت مل مأ ؛ رانلا هتسمأ ءاوس « ةمعطألا

 7194/1ف 180/١ (يماردلا نع) 55/5ع 418/1ش 7١/١ ط] . نيعباتلاو

 . [(يوونلا نع) ؟١/8١ن (يوونلا نع)

 لبإلا نبل برش نم ءوضولا -

 1 ةفاك ءاملعلا بهذم يف هيف ءوضوال لبإلا نبل برش

 00 كحضلا نم ءوضولا - 4

 م ع ءوضولا ضقنيال ةالصلا جرا كحضلا نأ ىلع اوعمجأ

 : . [١/11ج (رذنملا نبا نع) ١706/1ف

 حيبقلا مالكلا: نم ءوضولا -

 'ءحيبقلا مالكلا نم ءوضولا بجي ال هنأ ىلع ءاملعلا عمجأ

 ' . كلذ لك نم ءوضولا ةعيشلا بجوأو . اهريغو ءروزلا لوقو , فذقلاو , ةبيغلاك
 : 158/١ ي (غابصلا نباو ءرذنملا نبا نع) 3/1 مهقالخب ٌدتعي ال ةعيشلاو

 . [(رذنملا نبا نع)

 , ءاوساع ءيش يآ لكاب ءوضولا كرت يف ةصخرلا ىلع ةباحصلا نم مالعالاو:« نيدشارلا ء 0
 . [(يماردلا نع) 75/7ع] . كلذ ريغو « لبإلا محل ءاوسو : هسمت مل مآ ءرانلا هتسمآ

 | معن . هنم هدارم نيبو « هنيب لوحيالو , قحلا بلاط اهباهيال يتلا يواعدلا نم عامجإلا ىوعد ('
 مول ادع اني راثلا تسم ام رمآلا مومعل ةصصخم منغلا موح نم ؤضوتلا كلرت يف ةدراولا ثيداحالا
 . |8/1١1ن] . مومعلا.كلذ تحت لخاد منغلا

 -(1 اء



 ملسأ اذإ رفاكلا ءوضو - ١

 . عامجإلاب ءوضولا همزلي كلنذلو ءرغصألا ثدحلا عفريال رفاكلا مالسإ

 . |؟ههر/الش]

 دعو

 دعولا زاهنإ - 5

 بودنم وه امنإو , '”ضرفب سيلو ؛ هب:رومأم دعولا زاجتإ نأ ىلع عامجإلا
 فلخلا ىلع قحتسيو « حدملاو ,ركشلاو« دمحلا هبحاص قحتسي « نسحتسم

 . مذلا كلذ يف

 . ءاهقفلا عيمج عامجإب , ءيش همزلي مل « لامب رخآ دعو نم نإف « هيلعو
 , | ككال كيمو 9١764 (بلهملا نع) ؟؟١/هف]

 (45غ0) 0

 ءافو

 نيد :ر

 ةياقو
 ةياقولا ىلع حسملا -

 مالح

 فقو
 فقولا مكح - غ6

 14٠ 189/هي "4/9ت] . ملعلا لهأو « ةباحصلا عامجإب زئاج فقولا
 .[18١/:ج

 نعو . زيزعلا دبع نب رمع مهنمو , ليلق هب لئاقلا نكل ءروهشم فالخلا.نإف . دودرم عامجإلا لقن !"
 كلو « جوزت :رصخألل لاق نمف . الف « الإو « هب ءاقولا بجو بيسي طبترا نإ دعولا نآ ةيكلاملا ضعب
 . [؟91/9ف] . هب ءافولا بجو , كلذل جوزتف ءاذك

 -ةوة؟ا-



 حيحصلا فقولا ةفص -4

 حيحص ْفلقو وهف ؛ عطقنم ريغ « ءاهتنالاو « ءادتبالا م ولعم فقولا ناك نإ

 . فالح الب

 حص ءاربقفلا ىلع مث.« ةنس نّيَعُم صخش ىلع ًائيش تفقو لاق نإو .

 1 . 01١ /8ف ة٠/هيإ ًاقافتا

 توم لا ضرم يف فقولا -

 مكحول

 اهريسفتو ء فقولا ةغيص - 6

 | . ًاعامجإ فقولا يف حيرص.((تفقو)) ةملك نإ

 . ىثنألاو ءركذلا هب هيف ىوتسا « هدالوأ دالوأو « لجر دالوأ ئلع فقو نمو

 فقولا يف لمخد مهلسنو  مهتقاسو ؛ مدالوأر« موق ىلع ضقو نمو

 , هنإف« ٠ هبلص نم دلو مهيف سبل ةليبق مهو «نالف دلو ىلع تفقو : لاق نإو

 0 . دالوألا دالوأ ىلإ فرصي

 هيف لمتد « يدلو دلو دلوو« يدلو دلوو« يدلو ىلع تفقو : لاق نإو

 . مهلعب نم نود نوطب ةثالث

 , ونه منع فحق يدون /ةجإ هيف فالخال هلك اذهو

 لعفلاب فقولا - 5

 ١ سيلف , هعضو دعب ةذاع لقني ام ,هوحنو « ًأجارس دجسملا يف عض ذو ول

 . 157/4 ًاقافتا ًاليبست كلذ

 0 طرش ىلع افقولا ءاشنإ قيلعت - ؛ 4 ها/

 سأر ءاج اذإ : لوقي نأ لثم . ةايحلا يف طرش ىلع فقولا ءادتبا قيلعت نإ

 ّْ ؛ كلذوخنو « يبئاغ يل مدق اذإوأ دلو يل دلو وأ .'فقو يراد نإف ءرهشلا

 1 1 .|6١0/ةيإ: هيف ملعي فالخ الب زوجيال

 -و1؟ا9/9-



 فرصتلا طرشب فقولا - 4

 حصي مل(« هيف عجري وأ هبهي وأ . ءاش ىتم هعيبي نأ طرتشاو « فقو نم

 . [445 - 448/0ي] . هيف ملعي فالخ الب فقولا الو ء طرشلا

 نيعلا ضبق لبق فقولا -
 . [١١1/هن] . مهعامجإب حيحص ةقوُقوْلا نيعلا ضبق لبق فقول

 فقولا فرصمل فقاولا رييغت -

 . [59/4١ج] . ةحلصمل فقولا فرصم لقن فقاولل نأ ىلع عامجإلا -

 فقاولا عوجر - ١

 كلذ ركنيال ؛ حيرشو ءرمع لوق وهو « لهألا ىلع فقولا يف عوجرلا زوجي
 . نيعباتلا نم الو « ةباحصلا نم ركنم

 ءدجسملا ءانبلوأ « ةربقملل ضرألا فقاو عجري مل نإ هنأ ىلع اوقفتا دقو

 اهيف عوجر الف « هرمأب هيف يّلصو , دجسملا ينب وأ « هرمأب دحأ اهيف نفد ىتح

 . [ةالرم ةك/ؤط] ًادبأ كلذ دعب

 فقولا لوبق - 7

 . [44/4١ج] . ًاقافتا هب دتعيال فقولل يمدآلا ريغ لوبق نإ

 فقولا عقانم كلم - 4457

 . ١[ 55/4ج] . فرصملل كلم فقولا عقانم نأ ىلع عامجإلا

 فقولاب فقاولا عافتنا - 4

 عفتني نأ هلزجي مل« ًاحيحص ًافقو ًائيش فقو نم نأ يف فالخ ملعي ال

 وأ ًادجسم فقي نأ لثم« نيملسملل ًائيش فقو دق نوكي نأ الإ « هنم ءيشب

 يف لصخاد هنأل , فقولا نم برشي وأ . نفدي وأ « يلصي نأ هلف «ًرثب وأ « ةربقم

 . [4:54/5هي]. نيملسملا ةلمج

 ةفوقوملا ضرألا ثرإ - 6

 0/1 هباحصأو ءرمع قافتا وهو « ثروت ال ةفوقوملا ضرألا
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 فقولا ريجأت -

)0 
 ريقفلل فقولا ضرألا ميدقت - 5

 . اهلالغتسال ريقفلا ىلإ ضرألا عفد فقولا يلوتمل نأ ىلع عامجإلا

 155 1 "ه/وجإ

 فقولا عيب - 251

 0 وهو ؛ الامأ مكاح فقولا ةحصب مكحأ ءاوس ؛ لطاب ةفوقوملا نيعلا عيب

 | 1 . مكاح هتحصب مكحي ملام عيب زوجي : ةفيتح وبأ لاقو . ةفاك ءاحلعلا لوق

 نكحمت ملف , هعيمج بعشت وأ , هعفانم تلطعتو « فقولا برخ اذإ امأ

 نكمي مل نإو . ضعبلا عيب زاج , هضعب عيبب الإ «هضعب ةرامع الو « هترامع

 رهظي مدلو.. ةباحصلا نم دهشم رمع لوق اذهو ؛ هعيمج عيب هنم ءيشب عافتنالا

 ؛.اعامجإ ناكف٠ هفالخ

 عافتنالا نكمأو « وزغلل حلصت دغت ملف ءوزغلل ةفوقوم ا نسرفلا تربك تإو

 2 دل 0 77/١ مهعامجإب زئاج اهعيب نإف ؛ رخآ ءيش يف اهب

 : [(رذنملا نبا نغع) هلم

 دجسملا ثاثأ لضفب فرصتلا -

 (مىدخح)

 فقولا رجش ىلع ةاقاسُما -
 (مككن)

 فقولا ضرأ يف ةعرازملا -

 (مكه5)

 1 نيروصحلا ريغ نيبرقألا ىلع فقولا -4

 لطاب نيروصخما ريغ عورفلاو . لوصألا نم نيبرقألا ىلع :فقولا نإ

 ٠ (يواحطلا نع) 77/13 (يواحطلا نع) 747/هف] . "'قافتإلاب

 : 787/0 ف]+ ةيوبتلا بهتالو , ةثالثل مهنم فرصيو «زاوحلاب انهجو ةيعفاشلا دنع نآل .نظن هيف
 : |( رجح نبا نع) ؟//5ن

 -4/ا؟1١-



 مهيلع فوقوملا نيب لضافتلا - 8

 ريبكلل لعج ول امك ء ضعب ىلع مهيلع فوقوملا ضعب فقاولا لضف اذإ
 نم : لوقي نأ لشم « ةفصب هدرو . مهضعب جارخإ طرش وأ « ريغصللام فعض
 وهو « حيحص اذه لكف هل ءيش الف , هيسن نمو « اذك هلف « نآرقلا ظفح

 . |[ 2 ه٠ه/هي] . فالخ هل ملعيالو دمحأو , يعفاشلا بهذم

 ضرألا فقو -

 « ةباحصلا نم ملعلا لهأ دنع لمعلا هيلعو , زئاج يضارألا فقو

 « عامجإلل فلاخم اذهو ءرفزو « ةفينح وبأو ء حيرش هفلاخو . مهريغو
 ؟7277/5ن (يذمرتلا نع) ١٠5/هف 54/هتإ. هيلإ تسفتلي الف

 . [(يبطرقلاو « يذمرتلا نع)
 نوملسملا اهحتف يتلا ضرألا فقو -

 م

 دجسملل ضرألا فقو -

 ةالرم 97/17ش]. نيملسملا عامجإب زئاج دجسم ءانبل ضرألا فاقيإ

 .[١81؟/هف

 ةربقملل ضرألا فقو -

 . [4الرم| . ةربقم لمعل ضرألا فاقيإ زاوج ىلع اوقفتا

 تاياقّسلا فقو - 447

 . [15/20ش] . نيملسملا عامجإب حيحص تاياقسلا فقو نإ

 مرحم ىلع فقولا - 4

 « ليجنإلاو « ةاروتلا بتكو « سئانكلاو « عيبلاو 'رانلا تيب ىلع فقولا نإ

 بهذم اذهو « ملسملا ريغو « ملسملا نم زوجيال « عيبلاو ..سئانكلا شرفو
 . [558/هي] . فالخ هيف ملعيالو , دمحأو , يعفاشلا

 - وامه



 عافتنالاب هنيع لوزت ام فقو - 1

 « موعطملاو , مهاردلاو « ريناتدلاك « هنيع ءاقب عم هب عا افتنالا نكمي ال ام نإ

 ؛ ملعلا لهأو ٠ ءاهقفلا ةماع لوق يف هفقو حصيال « ههابشأو عمشلاو ؛ ٍبورشملاو

 نم كلام نع يكح امو « ماعطلا فقو زاوج نم يعازوألا نع ىكحي ًائيش الإ

 . [ه11/هيإ. حيحصب سيل ماعطلا فقو زاوج

 فقؤلا ضوع فقو - 5

 فقو ؛ هتداعإ رذعتملا 3 بوصغملا فقولا نع ضّوعملل نأ ٍىلع عامجإلا

 .[ / هج. ًاعامجإ هنع ضوع ام

 ّْ ةلاكو

 ةلاكولا مكح - 47
 ه4/هدج الا/هيإ ةعورشمو « ةزئاج ةلاكولا نأ ىلع ةمألا تعمجأ

 : [(يدهملا نع) ؟55/هن

 ةردرضل ريغلا ةباين - ؟ 48
 الإ لإ «ريبغلا لعف نع ريغلا لعف بونيال هنأ لصألا نأ ىلع عامجإلا دقعنا

 هام ةرورضلا هيلإ تعدام

 ةلاكولا هب دقعنت ام - 8

  لوبقلاو رمألا ظفل وأ . اهظفل باجيإب دقعنت ةلاكولا نأ ىلع عامجإلا

 . |ههرهجإ. عامجإلاب ًاروف ةلاكولا لوبق حصيو

 ةلاكولا اهيف حصت يتلا تافرصتلا -

 2 .لاومألا نم قوقحلا ضبقو « ءارشلاو « عيبلا يف ةلاكؤلا زاوج ىلع اوقفتا
 . لاومألا ىف رظنلاو « اهعفدو

 . فرصلا يف ةلاكولا زاوج ىلع اوعمجأ دقو

 « ةكرنشلاو ء« ةلافكلاو « نامضلاو « ن نهرلاو ؛ ةلاوحلاا يف ليكوتلا نإو
  حلصلاو « ضرسقلاو ؛ ةراججإلاو « ةاقاسملاو ةلاعجلاو ةبراضملاو . ةعيدولاو

 ةيلفشا



 نسم ءيش يف ملعيال « ءاربإلاو . خسفلاو « ةقدصلاو « ةبهلاو « فقولاو « ةيصولاو

 . فالخ كلذ

 هرارقإ نإف « كلذ هيلإ لكوملا لعج اذإ ليكولا رارقإ نأ ىلع اوعمجأ دقو

 . زئاج لكوملا ىلع
 « صاصق الو , دح يف لييكولا رارقإ حصي ال هنأ ىلع عامجإلا نإو

 ؟ا/1/4ف 788/5شال4 ./7/هياهءام نس هيف لكو اس ريغ يف الو

 (1ا 5 اا - !االا - ١ مرد م4

 ةموصخلاب ةلاكولا - 0١

 3 اهتابثإو« قوقحلاب ةبلاطملا يف ليكوتلا زاوج ىلع ةباحصلا عامجإ نإ

 هركولو ٠ ًاضيرم مأ « ناك ًاحيحص ؛ ًابئاغ مأ « لكوملا ناك ًارضاح اهيف ةمكاحملاو

 . |1512 56/هج !ة١امال .ا/4/5ي] . مصخلا

 ةموصخلاب ليكولا هكلميالام - 87

 «رارقإلا نم لكوملا عنب هجو ىلع راكنإلا كلمي ال ةموصخملا يف ليكولا نإ
 . فالخ هيف ملعيال اذهو  هنم ءاربإلا الو« قحلا نع ةحلاصملا كلمي الو

 . 88 /هي]

 ةلاكولا دييقت - 4489

 . فالخ الب حصءاذك تقو يف« اذك ءارش يف كتلكو دق : لاق نم

 .|لل/هيإ

 ليكوتلاب ليكولا قح - 4

 سيل اذهو ءزجي مل هاهن نإو « هل زاج ليكوتلا يف هليكول لكوملا نذأ نإ
 . ١[ 60م 81/0ي] . فالخ هيف

 ةلاكولا هيف حصت الام - 6

 . اهارجم ىرج امو « تادابعلا يف حصتال ةلاكولا نأ ىلع عامجإلا

 . |! 9ا//1بإ

 -ةوةااب



 هتلاكو حصت نم - 4485

 . مهسفنأ رومأل نيكلاملا ةرلاو « ضيرلاو « بئاغلا ل ةلاكو لوبق ىلع اوقفتا

 . قافتإلاب ةلاكولا ليكولا لوبق ىلإ ةرقتفم هم بئاغلا ةلاكو نإو
 : ةباحصل قفتا هيلعو ؛ طرش ريسغب زئاجف ,رضاحلا ليكوت امأ

 . [(يواحطلا نع)ا ؟80/5ف 797/؟ب]

 . ةأرملا ليكوت - 4417

 . [؟7/9ج] . ًاعامجإ ًاليكو ةأرملا نوكت نأ حصي

 كيرشلا ليكوت - 4

 1 ٠ [(لاطب نبا نع) 708/5ف] ملعي فالخ الب ةزئاج كيرشلا ةلاكو
 : سكعلابو , يبرحلا ملسملا ليكوت - 5

 1 نمأتسْلا يبرحلا ليكوتو ٠ ًانمأَتسم ًايبرح ملسملا ليكوت زاوج يف فالخالا
 . [(رذنملا نبا نع) ”/5/4ف]- ًاملَسُم

 ليكولا ةكراشم -

 . [(لاطب نبا نع) 5078/4ف] ملعي فالخ الب ةزئاج ليكولا ةكرش

 ًءالكولا ددلَعَت - 15

 ١ دارفنالا دحاو لكل لعجو . ناك فّرّصَت يأ يف نيليكو لكو نم
 ' دارتفتالا امهدحأل سيلف .كلذ هل لعجي مل نإف : كلذ هلف , فّرصتلاب
 « ةفينح ابأ الإ هيف ملعي فالخ الب دمحأو « ةفينح بأ لوق وهو . فرصتلاب

 م/هيإ. اهب دارفنالا امهنم دحاو لكلف . ةموصخ يف امهّلكو نإ : لاق
 1 .[14- ؟؟/هج

 لكوملا بهذمب ليكولا ديقت - 47

 : . [144 -15*/؟ج] . ًاعامجإ ليصألا بهذم فلاخيال ليكولا

 -و 9م



 ةلاكولا رثأ - 444+

 ةلاكولا ربحت غولب نيب ام هب لك امم ًائيش ذفنأ اذإ ليكولا نأ ىلع اوقفتا
 « هيف نيغال ام , لكوملا توم نيح وأ , هل لكوملا لزع نيح ىلإ هتحصو « هيلإ

 . [17 - ارم] . هدعب نم هتثرولو « لكوملل مزال هنإف « دعتالو
 بلاغلا دقنلاب عيبلاب ليكولا مازتلا - 5

 ناك اذإ زئاج عيبلاف , اهعابف « ةعلس عيبب الجر لكو نإ هنأ ىلع اوعمجأ

 . 16١[ - 801١م] . مهارد وأ «ريئاند دلبلا دقن نم بلغألاب

 ليكولل بيعلاب عيبلا در - 6
 ماقأو . بيعب اهيف يرتشملا نطفف « ةعلس ليكولا عاب اذإ هنأ ىلع اوعمجأ

 در رمألا مزل « نمثلا در ليكولا مزلأو « عبيبلا يضاقلا درف . كلذ ىلع ةنيبلا
 . [١6١ام] . كلذ نم ءيش يرتشملا مزلي ملو « هيلإ ةعلسلا تعجرو , نمشلا

 هسفنل ليكولا ءارش - 5

 عفد مث « هقتعأف « هتمذ ىلإ هارتشاف « هديس نم دبعلا يرتشي نم لكو اذإ
 . [[87/؟ج] . اعامجإ ءاضقلاال ٠ قتعلاو « ءارشلا حص « ديسلا لام نم

 براقألا عم ليكولا لماعت - 1

 وأ ءرمآلا نبا نم هعابف « هل ءيش عيبب لكو اذإ لجرلا نأ ىلع اوعمجأ

 « هتمع نم وأ « هتلاخ وأ ء هتجوز نم وأ ءهيخأ نم وأ « همأ نم وأ « هنبا نم

 .[1ةكامإ زئاج عيبلاف

 ةلاكولا دو دح ليكولا زواجت -

 اهريغب ىرتشاف « اهريغب ءارشلا نع هاهنو « مهارد ليكولل ليصألا نيع نإ
 . اقافتا ايلوضف راص

 دقف « كلذ ليكولا فلاخف « ءارشلاو « عيبلا يف ًانمث ليكولل ىمس نإو
 . زئاج ريغ هنأ ىلع اوعمجأ

 دقف « نيدلا نم ميرغلا ليكولا أربأف ءرسخآ ىلع نيد ضبقب هلكو ولو
 نمث نيبو « اذه نيب قرفالو . هكلميال هنأل  زئاج- ريغ كلذ نأ ىلع اوعمجأ

 : 19١[ 1601م 55/هج] . يرتشملا ىلع لكوملل ةعلسلا

 -84ا؟!1١-



 ةلاكولا لطبت ىتم -

 لزعبو « ءاش ىتم هليكول لكوملا لزعب لطبت ةلاكولا نأ يف فالخ ملعي ال
 ْ . قبطملا هنونجبو « امهدحأ تومبو . هسفنل ليكولا

 . ةلاكولا لطبيال هنأ ىلع اوعمجأ دقف « امهذمحأ مون وأ , امهمون امأ
 ٠. عيب ًاليكو لئطلا هنبا لام يف بألا لكو اذإ هنأ ىلع اوعمجأ دقو

 . ةلاكولا تعطقنا « بألا تام مث ؛ كلذ ريغ وأ « يرتشيو

 . ًاقافتإ لوسرلا ربخب لزعني ليكولا نإو

 اهجإ ول« هسي مسلعلاو « لزسعلا دعب ليكولا هلمف اس نإ «اذه
 . 16 .ت؛/هج ليلا منام ٠١ ؟/هي]

 ليكولا ةداهش -

(55) 

 ءالو

 قتع « قيقر :ر
 ءالولا بيس -
 . [١١هرم] . قتعلاب ّقَحَتْسُي ءالولا نأ ىلع اوقفتا

 ثرإلل ببس ءالولا -
 (9 - ولد "408

 اءالولا هل نم - 0١

 . هسفن نع هتمأ وأ « هدبع قتعأ نمل ءالولا توبث ىلع نوملسلا عمجأ

 قمل ءالولاو « هيلع نمشلاف ٠ هنمثةيلعو  ينع كدبع تعا: لاق نمو
 . فالخ هيف ملعي الو ' هنع

 نأ هرمأ ريغب ًادبع لجرلا نع قتعأ اذإ لجرلا نأ. ىلع اوعمجأ دقو
 . قتعملل ءالولا

 -6.م؟١-



 . هيلع عمجم اذهو , ىثنأ وأ « ناك ًارَكَذ « قتعم لكل ءالولا نإو

 نهقتعا نم نهيلإ هرسج وأ . نقتعا ام الإ ءالولا نم ءاسنلل سيل هنأ الإ
 « قورسم نع ءاج ام الإ . ءاهقفلا نيب هيف فالخال اذهو « قتع وأ « ةدالوب

 ءروكذلا لب « مهؤابآ قتعأ نم ءالوب روكذلا صتخيال هنأ نم نوئحسو « سواطو
 45١أم 599 790/5ي ؟ههر/7ب ١”؟رم 50/56”5ش]. ءاوس هيف ثانإلاو

 . [(يرهبألاو « لاطب نبا نع) ؟9/137ف :7٠١ 799/5ت

 ءالولاب كارتشالا -

 ردق ىلع مهنيب هءالو نإف  ًاعيمج هوقتعأف ؛ ةثالثل ناك ىتم دبعلا نإ
 . [١٠/797يإ . ملعلا لهأ نيب هيف فالخ ملعيال اذهو , هيف مهقوقح

 ءالولا طارتشا - 460*

 . [155- ؟ه0/4ت] . ملعلا لهأ هيلعام وه ءالولا طارتشا نع رجزلا

 هتبهو ٠ ءالولا عيب - 05

 . هتبهالو « ءالولا عيب زوجيال هنأ ملعلا لهأ دنع لمعلا

 مأ تلاقو . عامجإلاب زجي مل ءاش نم يلاوي نأ هالو لجرلا نذأ نإو

 705/؟ب ”777/64ت] . هزاوجب حابر يبأ نب ءاطعو « نامثعو « ةنوميم نينمؤللا
 . |(لاطب نبا نع) 565/15ف

 ءالولا ثيروت - 40068

 لعجف « ًاحيرش الإ ء مهدعب نمو « ةباحصلا عامجإب ثرويال ءالولا نإ 2
 . [40 8 503//ي] . "لاملاك ًاثورؤم ءالولا

 قتعملا توم دعب ءالولا - 5
 «نيا نع هدعب نينبالا دحأ تامف « ىلؤمو . نيدلو نع لجر كله اذإ

 . قتتعملا نم برقألل ءالولا نأل . هقتعم نبال ءالولاف « ىلوملا تام مث

 . [5١رم] . هدادجأو هيبآ يلاوم ءالو ثري ةمآلا نبا نآ ىلع اوقفتا ''

 -56هم1١1-



 «( ةعست رخآلاو ًانبا امهدحأ فلخو « ىلوملا لبقو ٠ هدعب: 'نانبالا كله ولو

 . ةباحضلا عامجإ اذهو . هرشع مهنم دحاو لكل مهددع ىلع مهنيب ءالولا ناك

 . بأل خألا ينب نم ىلوأ ءاملعلا دنع دجاو . هفالخ مهنع رهظي مل

 |! مككش قاف ه/يإ

 ءالولا هيلع نم -

 (عهمحاس عمءال> عمدا)

 ريَدُخاو ءبتاكُما ءالو - ؛ه٠/

 ' . ءاهقفلا ةماع لوقو يف اقتعأ اذإ امهديسل « رّبدملاو ؛ "”بتاكملا ءالو

 | الب لطانب طرشلاف . ءاش نم يلاوي نأ ةباتكلا يف بتاكملا طرش نإو
 .|ةكك اال سوك ملعي فالخ

 ؛دلولا مأ ءالو -

 برقأ تتام نإ . اهثريو « هل اهؤالوف « اهدّيس توم دلولا مَأ تقتعأ اذإ

 نم قع اهنأ سابع نباو « دوعسم نسبا نعو . ءاهقفلا ةماع لوق يف ةبصع
 . م ةق/كيإ هل اهؤالو نوكيف « اهنيبا بيصن

 ريغلا ةالوم نم ىلوملا نبا ءالو-

 1 هذادجأ وأ 3 هابأ قتعأ نمل هؤالوف 0 نيرخآل ةالوم نمىلول دلو نم

 : [1779م] . فالخ الب

 هيدلاو قتع دعب دلولا ءالو -

 . ةباحضلا عامجإب مألا قتعم ن نم ءالولاب ىلوأ هقتعمف ؛ دولا قتع ىتم

 ' هيدلاو قتع دعب هب تلمح ةقيتع نم قيتعلا دلو نأ ىلع اوقفت ةتا دقو

 1 .[8١١رم دوك /4ج |. هيبأ :ىلاو هءالو نأ « ًاعيمج

 ١ .[١ةهرمإ . هبتأك يذلا هديسل سيل هنآ ؛ ةباتكلا لدب ءادآب قتع اذإ بتاكملا ءالو نأ ىلغ اوقفتا '

 -9م؟١1-



 يبرحلا ىلع يبرحلا ءالو - ١

 لهأ الإ ؛ ملعلا لهأ ةماع لوق يف ءالولا هيلع هلف « يبرح قتعأ نإ
 . حصيال ريبدتلاو , ةباتكلاو « برحلا راد يف قتعلا : اولاق مهنإف « قارعلا
 .|مدكركيز

 قيتعلا محملا ءالو -

 مأ « ءارشب هكلمأ ءاوس هل هؤالو ناكو « هيلع قتع مرحم محر اذ كلم نم
 . ملعلا لها نيب فالخ هيف ملعيال اذهو . هريغ مأ « ثرإ مأ  ةمينغ مأ  ةبه

 , مثلث تةك/كيز]

 هيلع ءالو ال نم-- 01

 . مهريغل الو « هّمأ يلاومل هيلع ءالوال ةالوْلا نم يبرعلا نبا نأ ىلع اوقفتا
 .[17؟8ةم 1١ 4رم]

 مألا ىلول ءالولا نوكي ىتم - 5

 «رارحأ هنم اهدلوف , اهدلوأف « ًادبع تجوزتف « هتمأ قتعأ اذإ لجرلا نإ
 . اوتام اذإ مهئريو « مهنع لقعي « مهمأ ىلومل ءالولا منهيلعو

 ءالو هيلإ ٌرجو ؛ هديسل ءالولا هيلع تبث « جوزلا دبعلا ديس قتعأ نإف
 نب هللا دبعو «ريبزلاو « يلعو , نامشعو ءرمع لوق اذهو . مهمأ ىلوم نع هدالوأ
 501١١ 0/5٠1ي] . ةباحصلا تعمتجا هيلعو « ناورمو « تباث نب ديزو , دوعسم
 . [؟هم/اب

 ءالولا يف نيدلا فالتخا رثأ - 6

 ملسي نأ لبق ملسملا ريغ هدبع قتعأ اذإ ملسملا ريغ نأ ىلع اوقفتا
 . "هيلإ ءالولا داع ديسلا ملسأ نإف . عفتري ءالولا نأ « دبعلا ملسا مث  امهدحأ

 . ["50/5ب]

 - [541/5يإ . هيف ملعي فالخ الب تباث ءالولاف ؛ هقيتعو ؛ ديسلا نيد فلتخا نإ
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 ءالولا ,عنمي ام لاوز - ؛ها5ك

 نسم عنام: .هيلعأرظ مث. قتعلا موي ءالولا بجو اذإ هنأ يف فالخ ال

 1 . [01/5ب] عناملا لاز ىتم دوعي ءالولا نإف « هيوجو

 ءالولا نايَرَس - 7

 مول رح نم قل دعب لدلو نم ءالوَي للا بالا نأ ىلع افا

 . اولسانتام اذكهو : ةقتعم

 لاحب ءالولا جنب مل ؛ هدي هتعأ مش : «ةقرلا ىلع بآلا تام اذإو

 . فالخ الي

 تاماذإ لقتني دلولا ءالو نإف « دلولا توم لبق هانبأ ديسلا قتعأ ولو 1

 . [(يبطرقلا نع ) 15//7ف ::5/5يا١ ١-8 ءالرم] . قافتإلاب هيبأ قتعم
 . 00 : ةيالو

 | ريغص؛ميتيار

 ٍدجلاو ؛ بألا ةيالو -

 انا 7/8ج] ..هدج مث « هوبأ ريغصلا يلو نأ ىلع عامجإلا

 ١ ' , بألا يصو ةيالو -

 00 (مم)
 : مكاحلا ةيالو - 6

 ملاذإ“؛ « هلام زارحإ مكاحلا ىلعف . هلقعب بيصأ نم نأ ىلع لكلا عامجإ

 .[1/1خإ مكاحلا نم كلذب مايقلاب قحأ نوكي يلو هل نكي

 ' + يلولا ةلادع-

 م4

 : مدلا يلو وه نم -
 م4

 -8م؟١-



 حاكنلا يلو وه نم -
 (1هم- 1814 - عاهل - اد448)

 هل ةيالوال نم -

 . قلطملا يصولل الو « لاملا يف يلولا يصول ةيالوال هنأ ىلع عامجإلا

 . [ةةرثجإ

 يلولا فرصت ىدم - 0

 ءريغصلل قح لك اصتقي نأو . ابلطي نأ ىلولاو بألل نأ ىلع اوعمجأ
 . ءاربإ الو ءوُفَع كلذ يف يلولل الو . بألل سيل هنأو , امهلام يف نونجماو

 نإ « هحلاصم يفو « لفطلا هدلو لام يف موقي بألا نأ ىلع اوعمجأ دقو
 . كلذ نم هعنم مكاحلل سيلو « ةقث انيمأ ناك

 نم هريغل كلذ سيلو ؛ ريغصلا لام عيب دجلل نأ ىلع عامجإلا نإو
 . [701/5ج الكام 80١5م]. براقألا

 ريغصلا لام يلولا ءارش -

 ردقي نمثلا نأ ىلع عامجإلا نإف . هسفنل ريغصلا لام يلولا ىرتشا اذإ

 . [507/؟ج ]| . ةميقلاب.

 رصاقلا ةأرما يلولا قيلطت -

 (؟ا/

 يلولا تافرصت موزل -

 . ةريغصلا حاكنإك « هيبأ دقع ضقن نبالل سيل هنأ ىلع عامجإلا

 . قافتإلا هيلعو . غولبلا دنع ريخي هنإف ء يبصلا يلولا رجأ اذإو

 .|10 ه1/4ج]

 يلولا لوق لبقي ىتم - 4
 ام ميلست يفو  ريغصلا ىلع قافنإلا يف يلولا لوق لوبق ىلع قافتالا نإ

 . |1505 2701/7ج] . لوقنملا ريغصلا لام نم هعاب
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 ةيالولا لطبت ىتم - 6

 ةيانجلاب مكاحلاو« يصولاو 6 بألا ةيالوك « "اةدافتسملا ةيالولا لطبت

 :[130/6ج] ًاعامجإ

 دسسلو
 ' نادلاو ءريغص :ر
 دلولا بسن -

 بسن :ز
 دلولا مسا -

 مسأ هةر

 دلولا ةقفن -
(4174) 

 دلولا ىلع نيدلاولا.ةقفن -
 1 (ع١؟9)

 ' ةناضحلا دعب هيدلاو دحأ دلولا رايتخا -
(155) 1 

 دلولا ثاريم -
 ١ مملح - همكا)

 ١ ةميلو

2 

 سرعلا ةميلو مكح - 5

 1 لهأ نيب هيف فالخال اذهو ةبجاو ريغو ؛ ةعورشم ةئس سرعلا ةميلو نإ

 نبا نغع) 17/5/50 (لاطب نبا نع) 88/8١ف "هرم ٠ اي.“
 1844 ( (لاطب ن نباو « ةمادق

 . مامإلا ةيالو ينهو « ةيلصالا ةيالولا كانهو 0
 يف ةياور يفو « ةبودنم انهنأ بهذملا روههشمو ؛ كلام بهذم نع سرُعلا ةميلو بوجوب لوقلا ىور"

 اذِهِبو . ةبجاو اهنآ رهاظلا لهآ لوقو « ةيعفاشلا ضعب لوقو « ةيعفاشلا يلوق دحأو « دمحأ بهذم
 . ١5/60[ 184/94فإ .. بوجولا يف فالخلا رهظي

 -5م1١-



 سرعلا ةميلو دح - 4017

 مّلقأل الو . سرعلا يف هب مّلوُي امرثكأل دحال هنأ ىلع عامجإلا نإ

 . جوزلا لاح ردق ىلع بحتسملاو , أزجأ رسيت امهمو

 (ضايع نسع) 177/ش] . ًاقافتا ةبجاو ريغ سرعلا ةميلو يف ةاشلا نإو
 . |(ضايع نع)175/5ن (ضايع نع)191/4ف 8/7١7/ي .

 سرعلا ةميلول ةوعدلا ةباجإ - 4

 وهلال يتلا سرعلا ةميلو ىلإ ةوعدلا ةباجإ بهجَع هنأ ىلع ءاملعلا قافتإ نإ

 ١584442 (ضايع نع) ٠ /"شإ].' ”اهيف ركنم الو مارح نم يه الو . اهيف

 (يوونلاو ء ضايعو ءربلا دبع نبا نع) 198/4ف(ربلا دبع نبا نع) 7١8/7
 . |[(يوونلاو ء« ضايعو « ربلا دبع نيا نع) 7/9/6١ن
 سرعلا ةميلو ريغل ةوعدلا ةباجإ - 4

 ""ةبجاو ريغ سرعلا ةميلو ريغل ةوعدلا ةباجإ نأ ىلع عامجإلا نإ
 7//547؟ش (يسحرسلا نع) 507/9ف] . فالخ الب ةعورشم اهنأ الإ

 . [(يسحرسلا نع) 180/5ن

 ةميلولل يضاقلا ةباجإ -
 هه

 ةميلولل مئاصلا ةباجإ -
 .فالخ الب لكألا هيلع بجيال ةميلو ىلإ يعُد اذإ مئاصلا نإ

 .[188/كضإ

 . [؟هرم] . نسحأ دقف « باجآف « سرع ةميلو ىلإ يعد نم نآ ىلع اوقفتا '' :
 روهمج حرصو « بوجولا ءاملعلا لاوقأ نم روهشملا معن . رظن بوجولا ىلع قافتإلا لقن يفو

 ةلبانحلاو ؛ ةيكلاملاو « ةيعفاشلا ضعب نعو . كلام هيلع صنو , نيع ضرف اهتآب ةلبانحلاو  ةيعفاشلا
 ةباجإلا نآ يعفاشلاو « ةرتعلا نعو . ةيافك ضرف يه ةلبانحلاو ؛ ةيعفاشلا ضعب نعو , ةبحتسم اهنآ
 . ةبحتسم سرعلا ةيلو ىلإ

 لوق نع الإ  هكحي مل نم نيبو « بوجولا ىلع عامجإلا ىكح نم نيب توافتلا مك رظناف
 . |[(رجح نبا نع) 9/5١ن154/9فإ. ءاملعلا ضعبل

 ةميلولاو . قح ةميلولا ةوعد تايتإ : يعفاشلا لاقو« بوجولا مدع ىلع عامجإلا لقنب يسخرسلا غلاب

 ملولو . اهكرت يف دحال صخرأ الف « ةميلو لجر اهيلإ يعد ةوعد لكو « سرعلا ةميلو : فرعت يتلا

 كالي /”0ن 7/4١7فإ . سرعلا ةميلو يف يل نيبت امك اهكرت يف صاع هنآ يل نيبتي

(2 
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 ميعي

 ريغص :ر
 ةاكزلاب ميتيلا فيلكت -

(1754) 

 رطفلا ةاكزب ميتيلا فيلكت -

(/1841) 

 ميتيلا لامب ةكرشلا - غ١

 يف ميتيلل نوكت نأ الإ « ميتيلا لام يف ةكراشملا زويم ال هنأ ىلع اوقفتا

 . [(لاطب نبا نع) ١٠٠/هف] . ةحجار ةحلصم كلذ

 ميتيلا لامب ةبراضُملا - عه

 لعجيو « هب هل براضي نم ىلإ ةعفدي نأو « هلام براضي نأ ميتيلا يلول

 ءمكاح نيمأوأ ًامكاح وأ ًايصو وأ « يلولا ناك ابأ « حبرلا نم ًابيصن هل

 - 87/4ج 7١62 1711/4ي] . ههرك هنإف « نسحلا الإ ء دحأ دنع كلذ هركيالو

 .[1/ه اا

 ميتيلا رومأ ىلوتي نم -

 ةيالو « ةياصو :َر

 ميتيلا كلمت - عه"#

 . [١؟941] . هعيب لح اذإ هعرزل كلام ميتيلا نأ ىلع اوعمجأ

 ميتيلا لام لكأ - ؛ 84

 . [[98594] . مهعامجإب رئابكلا نم ًاملظ ميتهلا لام لكأ نإ

 هيلإ ميتيلا لام عف دي ىتم - "0

 دشرلا هنم سنوأو « حاكنلا غلب اذإ هيلإ عفدي ميتيلا لام نأ ىلع اوعمجأ

 .[اذ؟ام]

-١989- 



 : دي

 ةقرسلا يف ديلا ديدحت -

(1154) 

 ءوضولا يف دبلا ديدحت -

(440590) ٌْ 

 يديألا عفر عضاوم - 5

 ءاعدلاو « تيبلا دنعو « ةالصلا حاتتفا يف : : نطاوم ة ةعبش يف يديألا عفرت

 « هيلع قفتم اذهو , نيترمجلا دنعو « ةفرعو « ةفلدزملابو « ةورملاو ؛ افصلا دتع
 ٠١ . [070/1١ط] . تيبلا دنع نيديلا عفر يف .الإ:. هيف فلاخ دحأ ملعيال

 ْ نيسمي
 1 | ١ ١ نيميلا مكح - 4ها/

 بجي هنأو . تباث اهمكحو « ةعورشم نيميلا نأ ىلع ةمألا تعمجأ

 1 . [197/4ج 19/19١ف 440/4ي] اهب لمعلا

 70 نيميلا ديؤم -
 نيميلا ةرافك :ر

 ٠ نيميلا عاونأ - 8

 . سومغو ءؤغلو ةدقعنم : عونا ةثالث ىلع نيميلا [ نأ ىلع عامجإلا

 . 11 مهما ب 77 /4ج]

 نيميلا ىنعمب رذنلا -

(4:00) 
 نيب ءاليإلا -

(4070) 
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 ةدقعتملا نيميلا -

 لبقتسم رمأ ىلع فلحي نأب كلذو « ثنحلاو ءربلا اهيف نكمي ام يه
 . 5١١3| 5؟4/4ج] . عامجإلا كلذ ىلعو « ةرافكلا بجوت يهو . نكع

 1 نيميلا هب دقعنت ام - 6غ

 هتافصو.هتاذو. هللاب الإ فّلحُي ال هنأ ىلع ءاهقفلا قفتا
 . ىنسحلا هئامسأو

 الف« ةين نكت مل نإف ء تافصلاب فلحلا يف نيميلا ةين ةيعفاشلا طرتشاو

 ىلع اهقالطإ حصي يتلا تافصلا يف نوكت ةينلا نأ يعفاشلا نع لقنو « ةرافك
 نيسيلا نإف « هللا ىلع الإ قلطيال ام امأ . هريغ ىلعو ؛ ىلاعتو هناحبس هللا

 ؛ هللا قحو « هللا ملع : ةفينح وبأ ىنثتساو . ثنح اذإ ةرافكلا بجتو « هب دقعنت

 . ًاتيمي هري ملف

 ىونأ ءاوس « نيمي وهف « هللاب مزعأ وأ , هللاب دهشأ وأ « هللاب مسقأ : لاق نإو

 . ءاهقفلا ةماع لوق وهو . هقلطأ مأ « نيميلا

 . نيمي اهنأ هللابوأ « هللات وأ « هللاو : لاق نإ هنأ ىلع اوقفتاو

 « تاذلا ىلع لادا مالكلا نم اهوحن وأ ؛ هديب يسفن يذلاو : لاق نإو
 . كلذب اهداقعناو , نيميلا زاوج ىف فالخ الف

 وأ «ًاعنم وأ « اّثَح تنمضت اذإ « ءازجو « طرش نم ةبكرملا نيميلا نإو

 . ًاعامجإ يمي اهنإف « ًاقيدصت

 سيلف « ضرملا نم تئربوأ ء تضرم وأ « ترهط وأ ء تضح اذإ : لاق نإو

 7944/١ ب 6١ةرسم 778/8ن] . هوجولا نم هجوب مسقلا هبشتال ذإ « ًاعامجإ ًانيمب
 107 2 ١١/41:5ف الئ/غ 2011١ 1/7/ش هاا/ؤي لالالا - 5١1١ 4هك ؟1١ل

 . [؟905/6ج (ةريبه نباو . ضايع نع)

 هتافصو « هللاب فلحلا -

(5550) 

-١56"- 



 هقاثيمو . هللا دهعب فلحلا - 0

 ىلع اوقفتا دسقف « نيميلا كلذب دارأو هقاثيمو « هللا دهع يلع : لاق اذإ

 . |1310. ”نيمي هنأ

 هللا ريغب فلجخلا- 0

 . "هيلع عمجم وهو . روجي ال  هتافصو « هللا ريغب فلحلا

 ْ درفناو  يبنلاك « هللا ريغ مظعمب فلحيال هنأ ىلع اوقفتا دقف « هيلعو

 . نيميلا دقعنت ؛ لاقف « ةياور يف دمحأ

 نكي ملل « كلذ بر تبون : لاقو « قراطلاو , ءامسلاو « مجنلاب فلح ولو

 ا . ايي ءاملعلا دنع

 « مْئآ وهف « هيبأ قحب وأ ءورمع وأ , ديز قحب فلح نم نأ ىلع اوقفتاو
 ١١/24494ف 4١رم (ربلا دبع نبا نع) 491/9ي 7١١ 40ك] . هيلع ةرافك الو
 . [(ربلا دبع نبا نع) ؟؟8/8ن (ربلا دبع نبا نع) 67
 نآرقلاب فلحلا - 06

 تكلا بث ةدقعن نيب هل الكيرأ نم تايوأ نآرقلاب فلحلا
 نيمميب سيل هسباحصأو ؛ ةفينح وبأ لاقو ملعلا لهأ ةماع لوق يف اهيف ثدحلاب
 . [008/9يإ . ةرافك هب بجت الو

 نآرقلاب فلاحلا ثنح, - 4

 وهو « نيمي ةرافك ةيآ لكب هتمزل . ثنحُف « هنم ةروسب وأ .نآرقلاب فلح نم
 قفل /ي]. ًاعامجإ ناكف ؛ ةباحصلا نم فلاخم هل فرعيالو , دوعسم نبا .لوق

 1 هلال

 . [(ينيوجلا نع) ١١451/1فإ . ءاملعلا قافتاب انيمي نوكتال هللا دهعب فلح نم

 .'مهدنع تباث فالخلاف ؛ كلذ عمو « ةيعفاشلا دارأ هلعلو . كلذ ىلع قافتالا لقن نم برغآ دقو
 « مهريسغو ء سواطو ؛ يبعسشلاو ء« نسحلاو « نويفوكلاو « يبازوآلاو.. كلام انيمي هربتعا دقو
 . [ة/1فإ
 ءانملعلا عمجأ : رخأ عضوم يف لاق هنآل . هيزنتلاو ؛ ميرحتلا نم معأ ؛ ةهاركلا «زاوجلا يقنب ىفنب هدارمو
 دنع دوجوم فالخلاو اهب فلحلا دحال زوجيال ٠ اهنع يهنم « ةهوركم هللا ريغب نيميلا نآ ىلع
 . [114/83 444/1١ ف] ميرحتلاب مزح نبا مزجو « ةيعفاشلا

 انف

 -9؟8عاد



 قالطلاب نيميلا - 6

 قالطلا نأ « هنيمي يف ثنحف « قالطلاب فلح نإ هنأ ىلع ةمألا تعمجأ

 . [1؟5ام 7١461 719ل] . "عقاوو «هل مزال

 قالطلا ةرافك :ر

 فلحلا ةغيصب نيميلا - 445

 ىون نإ الإ ءًاقافتا هني دقعنت مل« تفلح ء تمسقأ :لدب لاقول

 . [١١/408ف] . فلح هنم قبس هنأب رابخإلا دصق وأ : نيميلا

 تقوب ةَدّيَقمْلا نيميلا - 40407

 نإو . هب ديقت « نمزي هتينب وأ ء هظفلب كلذ دّيَف « ًائيح هملكيال فلح اذإ
 فلاخم هل ملعيالو ء سابع نبا لوق اذهو « رهشأ ةتس ىلإ فرصنا هقلطأ

 . ةباحصلا نم

 يأ « دغ يف دبعلا برضي نأ هلف ء دغ يف هدبع برضي نأ فلح ولو

 . فالخ الب هِنيمي يف ربي هنأو ؛ هنم ءاش تقو

 « فلاحلاو , دغلا ىضم ىتح هيرضي ملف « دغلا يف هبرض هنكمأ نإف

 . فالخ الب ثنح دقف . ةايحلا يف دبعلاو

 يذلا وه هرخآ نإف « رهشلا سأر لخد دق ناك « ًارهش هملكي الأ فلح نإو

 هه .ه١١/420572857يإ.قافتإلا هيلعو .هدعب يذلا رهشلا لاله ةيؤر هيلي

 .[104/4ح

 تقوب ةديقملا ريغ نيميلا - 4

 ىلع وهف « هتينب الو , هظفلب ًاتقو نيَعُي ملو ؛ًائيش نلعفيل فلح نم
 « هيف ملعي فالخ الب يخارتلا

 الب ثناح هنإف , ةعاس هملكف ءرهدلا وأ . ادبأ ًانالف ملكي ال فلح ولو

 . [3117/ه نيف عيمجلا نيب فالخ

 نم فلاخم كلذ يف هل فرعيالو « يلع لوق وهو ؛ ثنحف ؛ هب فلح نم ىلع قالطلاب ىضقيال

 - [958١1م] . ةباحصلا
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 نيميلا يف ءامسألا ريسفت - 144

 0 ناسنإلا 0 ةأرملاو لجرلاك 0 دحاو يمس ماهل ينلا ءامسألا نإ

 أ : . فالخ ريغب ةامسم ىلإ نيميلا فرصنت هذهقف ؛ ناويحلاو

 0 نال مح نم لكافه هد ملو ؛ ًامحل لكأيال نأ فلح ولف

 1 .راصمألا ءاملع لوق يف ثنحي هنإف « رئاطلا وأ , ديضلا وأ

 « عييبلاو « ءوضولاك «٠ يوغل عوضومو ؛ يعرش عوضوم اهل يتلا ءامسألا امأ

 !اذهو 3 يونللا تود يعرشلا هعوضوم ىلإ قالطإلا دنع نيميلا فرصتنت هذهف

 . لل الام الكل ي] . فالخ هيف ملعيال

 مالكلا كرتب فلحلا-

 نإ تناك ةغل ةبأب ملكت ملكتي الأ فلح نم نأ ىلع اوعمجأ ٠

 . [١؟1الام] . ثنحي

 نيميلا يف فلاحلا ةين رثأ -

 '« هقين هل نإف « هنيميب ّقح قلعت ريغ نمو « فالحتسا ريغ نم فلح نم
 00 |. ١ !عامجإلاب هلوق لبقيو

 . هنإف . هيلع ءاضقي وأ « ًاعربتم ةقيثو وأ « قح يبف هريغل فلح اذإ امأ
 اذهو . فالحتساب مأ , نيميلاب ًاعربتم فلحأ ءاوس « ةنيمي رهاظب هيلع مكحي
 . ا . هيف فالخال

 ! ىونف , ىروو . فلحف , يضاقلا هفّلحف ؛ اقح لجر ىلع لجر ىعدا ولو
 اذهو . ةيروتلا هعفنت الو . يضاقلا هاون ام ىلع هنيي تدقعنا يضاقلا ىون امريغ
 ه4, ه19/9ي 405/١ ب (ضايع نع) :719/8ن] . هيلع عمجم
 . [(يوونلا نع) ١484/1ف (ضايع نع) 17511537

 نيميلا يف ةيروثلا - 7
 ثيح , اهلعف زوجي الف ء اهب ثنحيال ناك نإو ؛ نيميلا يف ةيروثلا نإ

 . هيلع عمجم اذهو . فلحتسملا قح اهب لطبي

-١5459- 



 177 :175/87ش] . فالصخ الب مثأ دقف « هريغ قح هب عطتقيل « ىّرو نإف

 . [(يوونلا نع) ؟9/4١ن

 (؛4هما)

 نيميلا لومش - 4060#

 «هسعيمج لعفب الإ ربي مل ًائيش لعفي وأ اراد نلخديل فلح نم

 . ملعلا لهأ نيب فالتخا الب هتلمجب اهيلإ لوخدلاو

 يبأ لوق وهو , ثنح دقف , هدبع راد لخدف . ديز راد لخديال فلح ولو

 . فالخ هيف ملعي الو . دمحأو « يعفاشلاو « ةفينح

 الب اهنكسي يلا رادلا لوخدب ثدح « ديز نكسم تلخدال : فلح ولو

 .[١٠١/45241ي]. فالخ

 نيميلا يف ءانثتسالا مكح - 4

 . [١١5ا/ك ؟4/١5ج] . نيميلا يف ءانثتسالا ةحص ىلع عامجإلا

 نيميلا يف ءانثتسالا ىنعم - ؛ نه

 عم « هللا ءاش نإ : فلاحلا لوق وه ءانثتسالا نأ ىلع ءاملعلا عامجإ نإ

 . [9//077ي] هنيع

 ءانثتسالا اهلخ دي يتلا نيميلا - غهم5

 هنإف . يعازوألا الإ . هب فلحي ام لك يف ءانثتسالا لوخد ىلع اوقفتا

 نع ءاج اذكو « هللا تيب ىلإ يشملاو « قتعلاو « قالطلا يف لخديال : لاق
 « ةداشقو « نسحلا لاقو , هللا تيب ىلإ يشملا الإ هنعو « هلثم كلام نعو . سواط
 لحخدي : دمحأ نعو , قالطلا الإ عيمجلا يف لخدي : ثيللاو « ىليل يبأ نباو

 .[١١1/١٠0ف] ..قتعلا الإ عيمجللا يف

 نيميلا يف ءانثتسالا ةفص - 461

 : هناسلب لاق مث« لجو زع هللا ءامسأ نم مساب فلح نم نأ ىلع اوقفتا

 هظفل مامت لبق هنيميب ًالصتم ٠ « كلذ وحن وأ « هللا ءاشي نأ الإ وأ « هللا ءاش نإ
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 ريغ وأ « ًادّمْعَبِم هيلع فلح ام فلاخ نإ ثنحيالو. هيلع ةراقكال هنأ , نيميلاب
 1 . 5١١2| 69١زم] . دمعتم

 نيميلا يف ءانئتسالا طئارش - 4

 ًالصتم :نوكي نأ : طئارش ثالث ء ءانثتسالا يف عمتجا اذإ هنأ ىلع اوعمجأ
 . .٠ نيميلا هعم دقعنيال هنأ « نيميلا لوأ نم ًادوصقمو « هب ًاظوفلمو.« نيميلاب

 ءاملعلا لوق وهو . ظفللا نسم دبالو « ءانئتسالا يف:يفكتال ةينلا نإو
 . ظفل نيغ نم ةينلاب ءانثتسالا ةحص نم ةيكلاملا ضعب :نع يكح ام الإ . ةفاك

 .[؟هو/كف 159- ١78/17 نش هكل/ذي ؟١/99بإ

 نيميلا يف ء ءانثتسالا رثأ - 49

 نيميلا داقعنا عبمي « هللا ءاش ْنِإ : فلاحلا لوق نأ ىلع نوملسلا عمجأ
 . نيميلاب الصتم نوكي نأ طرشب

 ؟اطقف كربتلا دصقو ؛ هللا ءاش نإ ءاذك لعفأ ال : لاق نم نأ ىلع اوقفتاو

 . ثنحيال هنإف ءانثتسالا دصق نإو . ثنحي هنإف . ةكرت ىلع فلح ام لعفف

 كو 759/6ف ؟494/1ب هاا//4ي 76١١م (ضانيع نع) ١؟7/7/ش]
 . [(ينرعلا نيا نع) ) ؟؟١رحذ

 هيلع فولحنلا لوصح -

 مل « كلذ ىلع مادتساف رهط الو « ببي الو « جوزتيال نأ فلح نم
 ٠ ًاعيمج مهلوق يف ثنحي

 طوسب تابرض رشع هبرضف ؛ طاوسأ ةرشع ًاصخش برضي نأ فلح نإو

 . فالخر يغب هنيميب رب دقف دحاو

 جراف « نيميلا لاح ةدحاو راد يف اناكو . ًاثالف نكاسيال فلح نإو
 امهنيبؤ « أباب امهنم ةدحاو لكل احتفو , نيترجح اهامسقو « اهنم امهدحأ

 ءانبب الغاشت نإو . ثنحي مل ةرجح يف امهنم دجاو لك نكس مث «رججاح
 مدعي الو . دمحأو , يعفاشلا لوق اذهو « ثنح نانكاستم امهو , امهنيب زجاحلا

 ش . فالخ هيف

 -8م1١198-



 ثنحي الق . اهلكأي مل هنأ ققحتو « ةرمث لكأي ال نأ قالطلاب فلح نإو

 . فالخ ريغب

 . ملعلا لهأ نيب فالح الب ثنح دقف ء اهلكأ ققحت نإ امأ

 وأ ءاصعب اهبرض وأ ؛ اهمكل وأ . اهمطلف « هتأرما برضي ال فلح نإو
 . فالخ الب ثنح دقف « اهريغ .

 قاذف « ًابارش برشيالو « ًاماعط لكأي الأ فلح نم نأ ىلع اوعمجأ دقو
 الا - "ا//١٠ : ه7ا//4ي] . ثنحيال هنأ . هقلح لخدي ملو « كلذ نم ًائيش
 .[١؟5ام م1248 86

 هيلع فولحما ةفص ريغت - 0١

 ءًامحل لكأي ال نأ فلح ول امك « هتفص تريغتف ؛ ءيش ىلع فلح نم
 . [١٠/197ي] هيف ملعي فالخ الب ثنحيال هنإف ء هوحنو , خبط وأ « يوشف

 فلاخلا ةدارإ ريغب هيلع فولحا عوقو - 7

 « عانتمالا هنكمي ملو ء اهيلإ لخدأف « لمحُف ًاراد لخديال نأ فلح نم

 فالخ الب « دمحأو . يأرلا باحصأو . روث يبأو « يعفاشلا لوق وهو « ثنحي مل

 . [١٠/259ي] . هيف ملعي

 هيلع فولحما ةحصب نظلا - 0

 نكي ملف « فلح امك هنظي ءيش ىلع فلح نم نأ ىلع نوملسملا عمجأ

 . [(ربلا دبع نبا نع) 501/5ي 78754 4ك] . هيلع ةرافك الف , كلذك

 هب فولحملا ققحت دعب ثنحلا- 4

 مث ءأنتثاب ًاقالط هتأرما قلط من «ًانالف تسلكال قالطلاب فلح اذإ

 ب : لاقف « ىليل يبأ نبا الإ « ملعلا لهأ ةماع لوق يف ثنحي مل« ءهمّلك

 .|[1”؟/١٠ي]

 ىضم ام ىلع نيميلا يف قدصلا - 6

 .هيف قداص وه. ضام ىلع تناك نيمي يف ةرافكال هنأ ىلع عامجإلا

 . | "/6ي]
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 دوقعلا يف ثنحي ىنم - ةفلا

 الب حيحصلا لوبقلاو: باجيإلا رجم ثدح « جوزي ل فلح نإ ٠

 . لحي ملو « حاكتلاو عيبلا بجوأف « جوزتسالوأ« عيبا فلح نإو

 هيف مسلعيالو « دمحأو ؛ يعفاشلاو , ةفينح يبأ لوق وهو : ثنحيال هنإف « لوبقلا

 .٠ [477/9ي] : فالخ

 : ريغلا ىلع نيميلا ءازج عوقو - عما

 وأ ء ةجح نالف ىلعف وأ ء ةقدص نالف لامف ءاذك تلعف نإ : لاق نإ

 « ْنيميب سيلف « اذه هابشأ وأ« مالسإلا نم ءيرب وه وأ ؛ هيلع مارح نالف لامف

 ١ .[071/9ي] ملعلا لها نيب ملعي فالخ الب ةرافك هب بجت الو

 1 فلحلا دعب هيلع فولحملا كلمت - 558

 اذه تبكر نئل هللاو : لاق ول امك , هكلم يف سيل ءْيش ىلع فلح نم
 | ثباحي هنإف , هبكرو , هكلم ولف « ريعبلا كلج نكي ملو هاذه هب نافل « ريعبلا

 . فالح الب

 ذخأي ربي ةنإف هقح : ؛ لقي لو  هيقوي ىتح : همصخ قرافال فلح نمو

 . [154/1غج ءالم/١١ف] ًاقافتا ضوعلا

 00 : ريخ ىلإ نيميلا نع لودعلا - 8

 ' ىلع يدامذلا نم ًاريبخ ثنحلا ناكو , هكرت وأ « ءيش لعف ىلع فلح نم

 ,تاكرااشإ هيلع قفتم اذهو « ةرافكلا همزلتو « ثنحلا هل بحتسا « نيميلا

 1 م

 للا نيميلا ب ةوا/٠

 | ضرع يف ناسللا ىلع ردت يتلا يهوغللا نيميلا نأ ىلع ء ءاملعلا قفتا

 ا . اهيف ةرافكالو « اهب دقتعم الو:. اهيلإ دصق ريغ نم ثيدحلا

 أ و بنل 7١7ل] . يضاملا يف الإ ءاملعلا ةعامج دنع نوكت ال يهو
 هكا 0ايام

 -١#و وا



 سومغلا نيميلا يف ام - 0

 نع) ١771/11ف ؟7١ل] . "ةباحصلا قافتاب اهيف ةرافكال سومّغلا نيميلا

 . [(ضعبلا نع) ١١١م (ربلا دبع نباو « رذنملا نباو « يزورملا رضن نب دمحم
 ىوعدلا يف نيميلا - ؛ةال؟

 هنأو « لالا يف ةموصخلا عطقل تعرش امنإ نيميلا نأ ىلع عامجإلا

 . [(يعفاشلا نع) 587982 404/4ج] . ءيش اهب قحتسيال

 نيميلا لبق ءاضقلا - 4099

 مكح اذإف , اهلبق مكحلا مكاحلل زوجتال ةعورشملا ناميألا نأ ىلع عامجإلا
 .[77/8يإ]. همكح حصي مل

 ءاضقلا يف نيميلا هيف عرشي ام - 4

 اهنم دوصقملا ناك اموأ « لاومألا ىوعد يف عرشُت نيميلا نأ ىلع اوقفتا
 . [١7075/1ي هةرم] . لاملا

 (١0ة9)

 ءاضقلا يف نيميلا ةغيص - هه

 لبقتسم ؛ ارساح « ًامئاق «ةدلبلا عماج يف فلح نس نأ ىلع اوقفتا
 « بلاطلا ءوه الإ هلإال يذلا هللاب . همكح زوجي يذلا مكاحلا رمأب « ةلبقلا

 نيمي اهنإف «تبلا ىلع : "'"ةينالعلا نم ملعي ام رسلا نم ملعي يذلا « بلاغلا
 . بلطلا نع اهب عطقني

 لام ىلع لجرلا فلحي نأ سوصغلا نيميلا هل ةافكال بنذلا دعت انك : وق دوعسم نبا نع يوب"
 . ةياحصلا نم فلاخمالو . . هعطتقيل , ابذاك هيخآ
 . [177١١م] . حصتال ةعطفنم .ةياورلا هذهو

 . وه الإ هلإال يذلا هللاي نيميلا يه « اهتبثت وأ  ىوعدلا طقست يتلا نيميلا نأ ىلع نوعمجم مهلك '”
 . [107/؟بإ

 ةماع لوق يف هللاب نيميلا يه ؛ ارفاك وأ « ناك املسم « بولطملا اهب أربي يتلا ةعورشملا نيميلا نإو
 . [1985م ؟9:رثا ١يز . وه الإ هلإال يذلا هللاب فلحي نآ بحآ : لاقف ء اكلام الإ : ملعلا لهآ
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 « هيلع قح يف رخآ ىلع نيمي هل تبجو نم نأ ىلع ءاملعلا عمجأ دقو

 : نكي ملء هب فولحنلا بر تيون : لاقو « هريغب فلح ولف « هللاب الإ فلحيال هنأ

 . [١١/407ف هةرم] . ًانيم كلذ

 (عهمك - ؛هه1)

 مكاحلا ريغ مامأ نيميلا -

(15457) 

 2  نيميلا ظيلغت - ه5

 الب ملطمملا قح يف بجاو ريغ ظافلألاو « ناكملاو « نامزلاب نيميلا ظيلغت

 ظ ؛ ملعلا لهأ نيب فالخ
 ١ يي. "هقخب ظيلغتلا زاوج يف اوفلتخي ملف« « ملسملا ريغ امأ

 . [(نالسر نع) 8/١١5ن 9

 فحصم اب نيميلا - عتالال

 نم ةاضقلا ضعب نع لقن امو . دحأ هبجوي مل فحصْلاب نيميلا

 () هللا لوسر هلعف امل فلاخم وهف« ٍفَحّصْلا راضحإب نيميلا ظيلغت

 . [(رذنملا نبا نع) 546/٠١ ي] . هباحصأو
 : هيلع يعدملل نيميلا هيجوت - ؛هام

 .. ىوعدلا ركنأ اذإ هيلع ىعدملل هجوت نيميلا نأ ىلع ةمألا تعمجأ

 . ةيلالا تاضواعملا يف ركنملا مزلت نيميلا نأ ىلع اوعمجأ دقو

 "كام 741٠ ًاعامجإ ةدححاو نيميلاف ؛ قحتسملاو «قحلا دحتا اذإو

 ا ها «ع/ؤج ؟16ه/١1ي ؟١/هت

 : يف دروام وه هب ظيلغتلا زوجي ام ةياغف ء حصي مل نإو . هتيجحب لوقي نم دنع كاذف , عامجإلا حمص نإ ''
 .ةرحنو هوم الإ هلال ينذلا ةلاب فل نأ ل فلاب ظلحلا نم كياحلا

 يف فلحي نآ هنم بلطي نأ لثم , ةمذلا لبهأ ىلع نيعم ناكم وآ ؛ نيبم نامزي ظيلختلا امأو

 1 تاق كلذ ىلع ليلد الف ؛ « اهوحن وأ « سئانكلا
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 فلاحلا صخخشل ةربعال - 4

 دحأ هنأولو. ًالدع« ًالضاف ؛ًارب «ًاملبسم نأ ىلع ةمألا تعمجأ
 وأ يدوهيلا نأ هل ةئّيبالو « ينارصن وأ « يدوهي ىلع الام ىعّدا « ةباحصلا
 « ملسملا ىتلع كلذ ىعدا ول «رفاكلا نأو « هنيميب لاملا كلذ نم أربي « ينارصنلا

 . [؟1241م] ٠ هيلع فلحلا بجول

 هيلع يعدملا فلحي نيأ -

 زاج « هئاضق دلبو , هلمع يف هيلع ىعدملا فلحتسا ثيح يضاقلا نإ

 . [(صاعلا نبا نع) ؟١٠/46ي] . ملعلا لها نيب فالخ الب

 ىوعدلا يف هيلع ىعدملا نيمي رثأ - ١

 سيل هب ىعدملا قحلا كلذ نأب فلح نإ. هيلعىعدملا نأ ىلع اوقفتا

 . [787١م 455/؟بإ] . نيميلاب لطبت ىوعدلا نإف « هيلع

 فالحتسا ريغ نم فلحلا -

 ىلع هامّكح نم وأ « مكاح هفلحي نأ نود مصخل فلح نم نأ ىلع اوقفتا
 . [ه ؛رم] . '”بلطلا نم نيميلا كلتب أربيال ء امهسفنأ

 مصخ نم رثكأل فلحلا - 8

 حصت مل « مهاضر ريغب ةدحاو ًانيب مهعيمجل فلحف ؛ ةعامجل قحلا ناك نإ
 . ١977[ 2 ١٠١/31/5ي]. فالخ هيف ملعيال اذهو « هنيمي

 هقحبو « فلاحلاب نيميلا قلعت - 65

 . لخخدم هيف هل سيل قح يف فلحيال ًادحأ نأ يف فالخ ال

 يف فلحي امنإ هنإف « ارانيد « ًاديزو ٠ ينتبصغ كنإ : لاق نم نإف , هيلعو
 . [1؟41م]. فالتخا الب ديز قح يف ال رانيدلا نم هقح

 هتبلاطم هل نكي مل هل فلحف ء همصخ نيميب يضر اذإ هنآ ىلع دمحا صن دق : ةيميت نبا لاق ''
 . ]94| . كلذ دعب نيميلاب

 - ىلإ



 ئعادملا ىلع نيميلا درت ىتم - 6

 ىبأو ء هيلع ىعدللا ركتأف ؛ هل ةئيب الو « الام لجر ىلع ىعْدا نم

 . هي مدلل دنع قحلا لان ىلع فلسو عدلا راع يميل تلي« فلحي

 دلب يف الو « ساسنلا نم دحأ دنع هيف فالخ الب هبحاص ىلع تبثي تبثي هقح نإف

 (كلام نع) 718٠١ - 71/994 (كلام نع) ا ”نادنلبلا نم

 : : .[: 9:١/غج

 نيميلا نع لوكنلا ةبوقع - 87

 .[413/:ج] هيف دحال نيميلا نع لوكنلا نأ ىلع عامجإلا

 ةنيبلا زيزعتل نيميلا - 410

 ملو« يلع لصف وهو « هشمزل « هشيميي هتنيب ديكأت يعدملا نم بط اذإ
 .[١٠41/؛ج] .ركني

 نيميلاب دهاشلا فيلكت -
 مل

 ةماسقلا يف ناميألا -

 ةماسق :ر

 دوهي

 يباتك :ر

 ةمايقلا موي

 ثكنعب ؛ر

 بانك يف نم يوعلا لكن ا بقطاع نمي در ناك امو لوكتلاب قارعلا لهأ ءاضق هيلع يفخ

 . [ا/مكمإ . (38) هللا لوسر ةنس يف الو « ىلاعت هللا
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 ردذاصملا

 ةمدقملا عجارم -أ '

 ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا - ١

 يدمألا دمحم نب يلع يبأ نب يلع نسحلا وبأ نيدلا فيس

 م 194314 ةنس -رصمب فراعملا ةعبطم

 ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا - ؟ '

 يرهاظلا يسلدنألا مزح نب ىلع دمحم وبأ

 ه١ 48 ةنس ىلوألا ةعبطلا -رصم -يجناخلا ةبتكم

 لوصاألا ملع نم قحلا قيقحت ىلإ لوحفلا داشرإ - *
 يناكوشلا دمحم نب يلع نب دمحم

 ها117/51/ ةنس ىلوألا ةعبطلا -رصمب ةداعسلا ةعبطم

 هقفلا لوصأ -

 يودزبلا دمحم نب يلع
 رارسألا فشك : ىمسملا يراخخبلا زيزعلا دبع حرشب
 ها ةنس -يوزيورلا ةعبط

 هقفلا لؤصأ-ه

 ريهز وبأ دمحم

 ةرهاقلا - ةعابطلل يبرعلا داحتالا راد

 رانملا لوصأ نتم ىلع راونألا ةضافإ -

 ىنصحلا نيدلا يالع دمحم

 راحسألا تامسن : ىمسملا نيدباع نب دمحم حرشب

 ه١٠١ ةنس - ةناتسألا يف عبط

-١7"5668- 



 لوسرلا ثيداحأ يف لوصألل عماجلا جاتلا -

 فصان يلع روصنم خيشلا

 م1931 - ه١ ةثلاثلا ةعبطلا -يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد
 ةيعفاشلاو , ةيفنحلا يحالطصا نيب عماجلا هقفلا لوصأ يف ريرحتلا - 8

 نباب ريهشلا دوعسم نب ديمحلا دبع نب دحاولا دبع نب دمحم نيدلا لامك
 : يردنكسالا نيدلا مامه

 ! ' ريرحتلا ريسيت : ىمسملا هاشداب ريمأب فورعملا نيمأ دمحم حرشب
 ه61١ ةنس -رضم -يبلحلا يبابلا ةعبط

 ريرحتلا ريسيت - 4

 ' ١ ممقز عجرلا :ر
 ينازاتفتلا ةيشاح - ٠

 ؟١ مقر عجرملا :ر

 يناجرحلا ةينشاح - ١

 يورهلا ةيشاح اهيلعو
 ١* ١ مقر عجرملا :ر

 يورهلا ةيشاح - ؟

 يورهلا نسح خيشلا
 ٠ ؟١ مقر عجرملا :ر

 ةلاسرلا - ١١

 يعفاشلا سيردإ نب دمحم

 ركاش دمحم دمحأ قيقحت

 ' م٠154 ةنس - ىلوألا ةعبطلا - يبابلا ةعبطم
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 هقفلا لوصأ يف ةلاسر - ١

 يسلدنألا يبرع نب دمحم نيدلا ييحم

 هقفلا لوصأ يف لئاسر ةعومجم عم عوبطم

 ه1١:؟84 ةنس - ىلوألا ةعبطلا - توريب - ةيلهألا ةعبطملا

 رظانملا ةنجو ءرظانلا ضور - ١

 يسدقملا ةمادق نب دمحأ نيدلا قفوم

 رطاعلا رطاخلا ةهزن : ىمسملا ناردب رداقلا دبع حرشب

 ه4١١؟ةنس -رصم -ةيفلسلا ةعبطملا

 ىهتنم لا رصتخم ىلع دضعلا حرش - 1

 7١ مقر عجرملا :ر

 هقفلا لوصأ ملع - 7

 فالخ باهولا دبع

 م٠191 ةنس ةعساتلا ةعبطلا - تيوكلا - ملقلا راد

 تومحرلا حتاوف -

 74 مقر عجرملا :ر

 ةنسلا باتك -

 ينابيشلا دلخم نب كاحضلا مصاع يبأ نب ركب وبأ

 ينابلألا نيدلا رصان دمحم خيشلا قيقحت

 م٠198 -ه١٠4١ ىلوألا ةعبطلا -قشمد -يمالسإلا بتكملا رشن

 ' رارسألا فشك - ٠

 4 مقر عجرملا :َر
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 ١ - ىهتنملا رصتخم |

 نباب فورعملا سنوي نب ركب يبا نب رمع نب نامثع ورمع وبأ
 نب نمجرلا دبع: نيدلاو« لا دضع يضاقلا حرشب يكل بجا :

 ىجيإلا دمحأ

 ينازاتفتلا نيدلا دعس ةيشاح .حرشلا ىلعو

 يناجرحلا فيرشبلا ديسلا ةيشاحو
 يورهلا نسح خيشلا ةيشاح يناجرخلا ةيشاح ىلعو
 ها١؟15 ةنس - ىلوألا.ةعبطلا - قالوب ةعبطم

 لبنح نب دمحأ مامإلا بهذم ىلإ لخدملا - ؟

 ناردب رداقلا دبع

 - ةيرينملا ةعابطلا ةرادإ

 لوصألا ملع نم ىفصتسملا - 7+
 يلازغلا دمحم نب دمحم دماح وبأ

 ه1877 ةنس - قالويب ةيريمألا ةعبطملا

 . ١ توبشلا ملسم -6

 روكشلا دنع نب هللا بحم

 تومحرلا حتاوف : ىمسملا يراصنألا نيدلا ماظن نب دمحم حرشب

 "؟ مقر عجرملا عم عوبطم
 طابنتسالا جهانمو . يمالسإلا عيرشتلا رداصم - 6

 حلاص بيدأ دمحم
 م1954 - ه741١/ةنس - ةينواعتلا ةعبطملا

 -15.م-



 فنصملا - 5

 يناعنصلا مامه نب قازرلا دبع ركب وبأ
 يمظعألا نمحرلا بيبح قيقحت
 م1910 - ها*٠9 - ىلوألا ةعبطلا - توريب - ىملعلا سلجملا رشن

 يعرشلا سايقلاو - دمتعملا تادايزو - هقفلا لوصأ يف دمتعملا - 7٠7

 يلزتعملا يرصبلا بيطلا نب يلع نب دمحم نيسحلا وبأ
 يفنح نسحو « ريكب دمحأو « هللا ديمح دمحم : قيقحت

 م956١ ةنس - ىشمدب ةيبرعلا تاساردلل يسنرفلا يملعلا دهعملا رشن

 هقفلا لوصأ نم تكن يف ةمدقم - 8

 يعقاشلا يناهبصألا كروف نب نيسحلا نب ركب وبأ

 ١ مقر عجرملا عم عوبطم
 لوقعلا جاهنم - 4

 7 مقر عجرملا :َر

 لوصألا ىلع ةفرعم ىلإ لوصولا جاهنم -

 يواضيبلا نيدلا رصان
 رصم - ةيدومحما ةبتكملا
 . . لوقعلا جاهنم : ىمسملا يشخدبلا نسحلا نب دمحم حرش هيلعو

 . : لوسلا ةياهن : ىنسملا يونسإلا ميحرلا دبع نيدلا لامج حرشو

 رصم - حيبص ةعبطم

 رصانلا دبع لامج ةعوسوم - ١

 |عامجإ] ةملك
 رطاعلا رطاخملا ةهزن - ”؟

 ١١ مقر عجرملا :ر
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 ةعوسوملا عجارم - ب
 عامجإلا - ١

 رذنملا نب ميهاربإ نب دمحم

 يدورابلا رمع هللا دبع قيقحت

 م1985 - ها 1٠05 - ىلوألا ةعبطلا - توريب - ةيفاقثلا بتكلا ةسسؤم

 ءاملعلا فالتخا - ؟

 يزورملا رصن نب دمحم هللا دبع وبأ
 يئارماسلا يحبص ديسلا قيقحت

 .م 1985 - ه١ 405 - ةيناثلا ةعبطلا - توريب - بتكلا ملاع

 ءاهقفلا فالتخا - *

 يربطلا ريرح نب دمحم رفعج وبأ

 : هنم عوبطملا مسقلا

 روتكدلا هححص . روكذملا باتكلا نم ةيويدخلا ةبتكملا ةخسن هيوتحت ام - آ

 . نيمسق يف هلعجو « يناملألا نرك كيريديرف
 م1997 - ه١: ةنس - رصم - ىلوألا ةعبطلا

 نيبراحما ماكحأو « ةيزلا باتكو . داهجلا باتك - ب

 تخش فسوي هرشن

 م1977 ةنس - نديل ةنيدم يف ليرب ةبتكم

 أطوملا هنمضت اميف راطقألا ءاملعو ء راصمألا ءاهقف بها ذمل راك ذتسالا - ؟

 راثآلاو « يأرلا يناعم نم

 ربلا دبع نبال

-١"69- 



 يجعلقلا نيمأ يطعما دبع روثكدلا : قيقحت
 : يععولا راد 0 ا ةبيتق راد

 ١998 - ه1 ةرهاقلا -: بلح . ١ توريب - قشمد

 راصمألا ءاملع بهاذمل عماجلا راخزلا رحبلا - ©

 م184١ - ه404١ - ءاعنص - ةيناميلا ةمكحلا راد

 دصتفملا ةياهنو . دهتجملا ةيادب - ”

 رصم - ىربكلا ةيراجتلا ةبتكملا

 :رابخألا نم (4) هللا لوسر نع تباثلا ليصفتو «راثآلا بيذهت -

 يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ

 "م1941 - ه١ 407 - ةرهاقلا -يندملا ةعبطم
 يدذمرتلا ننس -

 يذمرتلا ةروس نب ىسيع ْنِب دمحم ىسيع وبأ

 ! - :نم فلؤم باتكلا اذه ()
 نيدلجم يف ساع نبأ دنسم

 . نيدلجم يف باطخلا نب رمع دئسم

 . دحاو دلجم يف بلاط يبأ نب يلع دنسم

 : امقر دلجم لكل تلعج دقو

 . سابع نبا دنسم نم لوآلا مسقلل - ١
 . سابع نبا دنسم نم يناثلا مسقلل -5

 .رمع دنسم نم لوآلا مسقلل -#

 :رمع ادنسم نم يناثلا مسقلل -
 . يلع دنسمل -
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 ساعدلا ديبع ةزع فارشإب ةعبط

 م1954 - ه17481 -ىلوألا ةعبطلا - صمح - ةثيدحلا رجفلا عباطم

 راثآلا يناعم حرش - ؟

 يواحطلا ةمالس نب دمحم نب دمحأ رفعج وبأ

 راجنلا يرهز نب دمحم قيقحت

 ما941/ - ه1٠4١/ - ةيناثلا ةعبطلا - ترويب - ةيملعلا بتكلا راد

 ملسم حيحص ٠
 يوونلا فرش نب نيدلا ييحم ايركز يبأ حرش

 يراخبلا حيحص حرش ىلإ يراسلا داشرإ باتك شماه ىلع عوبطم
 ينالطسقلا بيطخلا دمحم نب دمحأ نيدلا باهش فيلأت

 ها - رصم - قالوبب ةيريمألا ىربكملا ةعبطملا -ةعباسلا ةعبطلا

 يراخبلا حرشب يرابلا حتف - ١١

 رجح نباب فورعملا ينالقسعلا لضفلا وبأ نيدلا باهش

 ه144١ ةنس - رصم - ةيهبلا ةعبطملا

 بذهملا حرش عومجملا- ١

 يوونلا فرش نب نيدلا ييحم ايركز وبأ
 فسوي ىلع ايركز : رشانلا

 ةرهاقلا -ةمصاعلا ةعبطم

 ىلحُملا -

 يرهاظلا يسلدنألا مزح نب يلع دمحم وبأ

 ساره.ليلخ دمحم روتكدلا حيحصت

 رصم - مامإلا ةعبطم

 -و79-



 : .تاداقتعالاو « تالماغملا و . تادابعلا يف عامجإلا بتارم - 4

 ّْ يرهاظلا يسلدنألا مزح نب يلع دمحم وبأ

 ها7١ةالةئس - ىسدقلا ةبتكم

 1 ينغملا -6

 ةمادق نب دمحم نب دمحأ نب هللا دبع دمحم وبأ

 ساره ليلخ دمحم زوتكدلا حيحصت

 رصم + مامإلا ةعبطم
 عامجإلا بتارم دقن - 5

 ةيميت نب دمحأ سابعلا وبا نيدلا. يقت

 ْ عامجإلا بتارم ليذب عوبطف

 : رايخألا ديس ثيداحأ نم رابخألا ىقتنم حرش راطوألا لين - ٠

 ا يناكوشلا دمحم نب يلع نب ذمحم

 "ه11781/ ةنس - ةيرصملا ةينامثعلا ةعبطملا - ىلوألا ةعبطلا

 :(«)ةمجنب اهيلإ تزمرو « يبلحلا يبابلا ةبتكم رشن - ةريخالا ةعبطلا نم لئاسملا ضعب تكردتسا

 . ىلوآلا ةعبطلا نم اهل ازيمت

 ١9س



 سراهفلا
 يئاجهلا سرهفلا - ١

 يعوضوملا سرهفلا - 9
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 4م  قيرطلا عطق
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 ال هلق

 14 رامق

 16م تونق

 16 دوق
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 دك
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 44 رئابك
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 ها بذك
 ففي ةمارك
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 4/4 ةبعك
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 جاكنلا ةعتم
 ىصقالا دجسلا لاقثم

 مارحلا دحسملا

 يوبنلا دجسملا

 ةاطاعم

 ةلماعم

 ةمركملا ةكم
 ةكئالم
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 جهجعوضوملا سرهفلا

 اهعوضوم بسحب ةقسنم اهمظن ان دعأو . ةيئاونعلا تاملكلا انرثن دقل

 : يليامك ةعزوم هباوبأ تناكو ء يعوضوملا سرهفلا اذه ناكف

 نايدآألا - ١

 ةعيرشلا لوصأ - ١

 بيغلا ملاع - 7

 ناسنإلا - 4
 ةرطفلا - ه

 ةراهطلا - 5

 : تادابعلا - 7

 ةالصلا - أ

 ةاكزلا - ب

 جحملا -
 موصلا د

 راكذألاو , ةيعدألا - ه

 ةيصخشلا لاوحألا -9 '

 جاوزلا - أ
 ةيلهألا - ب

 ثيراوملاو « ةيصولا - ج
 ةنيدملا قوقحلا - ٠

 صاخشألا -

 لاومألا - ب

 قوقحلا وأ ء« تامازتلالا - ج

 ْ ةيصخشلا

 ةامسملا دوقعلا - د

 ةينيعلا قوقحلا - ه

 ةيئازحلا قوقحلا ١-

 تامكاحملا لوصأ - ١

 تانيبلا - 3

 ةيروتسدلا قوقحلا - 1

 ةيلودلا قوقحلا - 6

 يموقلا لخدلا رداصمو . داصتقالا - 5

 تارافكلاو « ناألا - ١٠

 بادآلاو « قالخألا -

 ةنيزلاو ء سابللا -
 نونفلاو , ىهالملا - ٠

 ةبرشألاو  ةمعطالاو . حئابذلا - ١
 هماكحأو « قيقرلا - ٠”

 سيياقملا - 7

 ةنمزأو ةنكمأو . صاخشأل ماكحأ - 4

 9و





 نايدألا - ١

 1١6 مالسإ

 6.١٠

 كيل رفك

 ذر رفاك

 ١5١  باتكلا لهأ

 نس دوهي ش

 "1 ةاروت

 1١1 ىراصن

 ١ هم ليجنا

 144 ةسينك

 للححا

 ل كرشم
 ففي ينثو

 ىلع قسف

 11 قافن

 16 ةعدب

 ةعيرشلا لوصأ -

 هم ةعيرش

 1 نآرق

 فش ريسفت '

 1ك

 جعوضوملا سرهفلا

 534 ةوالت

 نوفا ةنس

 نضع ثيدح

 هاب عامجإ

 16 سايق

 184م ناسحتسا

 1١1ا/ا خسن

 هه داهتجا

 نفرح بجاو

 نفي ءاتفإ

 مك ىوتف

 فر ديلقت

 3ك ةصخر

 16ا/ ةعدب

 يلح رارطضا
 اننا ةرورض

 بيغلا ملاع - *
 ١5 هلالج لج هللا

 الحذر ناعإ
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 5177 رطفلا ةقدص ٠ ةلفان 1١١ ةالصلا ةماقإ
 1,5 فاكتعا "6 رتولا 44 ةلبقلا لابقتسا

 جحلا-د لاا ليللا مايق ةالص 0 64 ريبكت
 <34 جح 5174 دجسملا ةيحت الص 06١ ةالص
 لن مارحإ 55768  حيوارتلا ةلص 5 عوكر
 املا ةيبلت 577 ةراختسالا ةالص 4 دوجس

 فكحا فاوط 51/* ءاقستسالا هلا ةعامجلا ةالص

 هوو ىعس ال18١ فوسكلا ةالص /1١1 ةالصلا ةمامإ

 14 لمر ةهوع؟ ركشلا دوجس حبصلا ةالص

 4 ةفرع ةاكزلا - ب ٠ رهظلا ةالص

 ٠١١8  مجحلاةعتم هه ةاكز ا رصعلا ةالص '
 دذب راصحإ 8 لبإلاةاكز 55  ىطسولا ةالصلا

 لففي يده ه5“ رقبلا ةاكز 7* برغملا ةالص

 50٠ ديصلا ءازج 65 ةراجتلا ةاكزر ١ ءاشعلا ةالص

 45 ةرمع "6 رامثلا ةكر 6 ةالصلا رصق

 راكذألاو ةيعدألا - 10 0 بهذلا ةاكز 6 رفاسملا ةالص
 فله ءاعد هالال رامثلاو عورزلا ةكز 68 ضيرملا ةالص

 494 رافقغتسا هال منغلا ةاكز الءال فونخلا ةالص

 49 ةذاعتسا 7*6 ةضفلا ةاكز 965 تثاوفلا ءاضق

 16 ةراختسا ه5 رطفلا ةاكز 511/4 نيتالصلا نيب عمجلا

 4 تونق 67*؟ رطفلا ةقلص 0665 ةعمجلا ةالص

 1 ركذ موصلا - جل 04 ةعمج

 34 ةبوت  ا/""4 موص نيديعلا ةالص
 1 ةيقر الم١ مايص 2 41/ ديع
 ةيصخشلا لاوحاآلا-9 عةه ناضمر ١ ةزانجلا ةالص

 جاوزلا -أ هم+ روحس 65 عوطتلا ةالص

 ليدي حاكن 0 04 رطفلا ةاكز 1 ةلفانلا ةالص

 ه1" -
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 لكحل ةنبلرم 1 61/ ةزئاج "6 ريغص
 م ةيرع 37/“* ةلاعج 0١ ميتي

 هدم ملس ع ةلاهج هقفس

 هج فلس 4/١ طلغا 6٠ هتع

 فق فيلست م6“ ررغ ٠ا/ هوتعم

 144 عانصتسا 0417 بيع 0( نونج
 ندي عانطصاأ 64 هاركإ 48 نونجم
 م44 ةئيع  م51/ بصغ 6 رجح
 نفر فرص نامض 1١ غولب

 مه ىلوضف 4 ررض 6 سرخأ

 1 ' ةبه م8 0 ىلوضف 1 ىمعأ
 لفف ةيده ةيلوؤسم 08١ ءامغإ
 مالا ةيطع 1 ضيوعت توملا ضرم
 1 ىرمع ا ةلاوح >5 ةلود

 1 ىبقر ءاقو "و6 ةقالخ
 هم ةكرش 45 ابر هك؟ ناطلس

 هما نانعلا ةكرش 14 ءاربإ لاومألا - ب

 هما .ةبراضملا ةكرش 1“ سالفإ 6 لاومأ

 همه ةضوافملاةكريش ٠ 17١ سيلفت 1/ لام

 9414 ضارق محا سلق 4 ضرأ
 9114 صضرق 4 سلفم تامازتلالا - ج

 "دفعا حلص ةامسملا دوقعلا - د ةيصخشلا قوقحلا وأ
 0 ةراجإ 31/؟ عيب | م75 نيد

 65 ةرجأ 06 ضبق 0١ دقع

 ليل ةعرازم 16 نمث هسا طرش
 لفي ةرباخم ٠ا/ ةاطلعم رايخ
 ليدي ةاقاسم ١ ةلقاحم **01١ ةلاقإ



 همم © .لتقلا ةرافك ةيئازجلا قوقحلا-١35 ١٠ا/ ةلماعم
 هم ضاهجإ م ةبوقع' 80 ةيراع

 مالا ةموكح | 755 دولحأ 8 لمع
 هم حازرج 8 دخأ م١1 لماع
 كيفي ةيد ١ مه ةبارحلا دحا 5 ةلاكو

 مه : ةرغآأ 5 ىنزلا كلحآ 157 ٠ 'ةعيدو

 41 ةلقاع 4 ةقرسلا دحا 6 ةنامأ

 كد ثبس هال رمخلا برش دج 14 رامق

 هو متش 95000 فذقلا دجا ه4 ةلافك
 ةلل فلق 5 ريزخت' ةينيعلا قوقحلا - ه
 همع ةقربس 18* بيدأتا ةيكلم

 مالا لولغ 4 نجحبسأ كلم

 ملكا شغ ا 57 نسسجتا 70 7 كلمت

 هم؟ع رحس <67 سوساجا 45 تلوم

 * كامكاحلالوصأ - 3505 ةبارح م7 تاوملا ءايجإ
 ا عقم ىوعد 5617 قيرطلا عطق : 07 ندعم

 مى ضاق 06 ةدرإ0ا ةمسق
 44 ءاضق 4 ةوشرا 4 ةعرق
 00 تانيبلا- 5" م4 سالتخا 4 ةعفش

 6 تابثإ  هره ىنز1 36 ةكرت

 ام رارقإ 0 طاولا 04 قافترا
 هوما ةداهش همهم قاحس قفرم

 ثقل ةلادع 0 ةيانجا 3077 قيرط

 ل ةئيرق 06 لتق . 7 فقو
 لف ١ ةعرق 068 صاصق 006 سابحأ

 |3599 00700 نيب مد دوق 0 4 سيبحت
 #١5 20 ناميأ م4 دمع 5 نهر
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 «صاخشال ماكحأ - 4 هاو برش 647 قابس

 ةنمزأو . ةنكمأو 6 رمخ 1 ةقباسم
 لق يق دمحم *١٠6 ذيبنا 05 ريوصت

 للحلم يبنلا ءاسن 4 ركسم 8 ةروص

 قي تيبلا لآ هماكحأو . قيقرلا - 358 000٠ لاشتت
 5/ ةباحص 06غ قيقر < 77 ملص

 يا برع 1 دلو .مأ هو رعش

 لف شيرق 4 بتاكم « حئابذلا - ١

 "ا راج <14 ريبدت ةبرشألاو , ةمعطألاو

 ١٠.0 ملسم 6 ربدم ناويح
 4 دوهيا 6 يرست /1١1 ناويحلا ةقفن

 دف ىراصن 0044 قابإ 5 حيبذ

 4 ةعيب ١1اا/ل  قيقرلا ةقفن 15 ةاكذ

 04 سوجم 06 ءاعستسا ةيكذت

 4 لاجد 5 قتع ا 0١ ديص
 ١٠١ال؟  ةمركملا ةكم 6 ءالو 1١1 ةيحضأ

 ١ال١  مارحلا تيبلا سيياقملا - 78 يدها
 4ع ةعكا 15١ ةيقوأ | م١ ةريتع

 ٠١58 2 ةرونملا ةنيدملا 5 مهرد #48 ةقيقع
 لح ىلنم 8 لاقثم 4 ةعرق

 خل ةفلدزم #4 رانيد ا/5/ ماعط

 ل تاقيم 511/ عاص ا 6 لكأ

 لل سدق ١ قسو 8 ةبرشأ

 ١١ 2 سدقملا تيب 088 قرف 7 ءام
 ٠١44 مارحلا دجسملا ةدا/ ةلق 1١ هايم

 ٠١44 يوبنلا دجسملا ليدل تاعئام

 ممول
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 ووطس يف فلؤملا

 .دومخسم نب ديعس نب يدمح هدلاو *#

 .(ما5؟؟)ها؟6) ماع قشمد يف دلو *

 .قشمد ةعماج نم ةعيرشلا ةزاجإو «قوقحلا ةزاجإ لان

 دمحم ديسلا ثدحملا ةمالعلاو «راطيبلا ةجهب دمحم خيشلا ماشلا ةمالع ىلع سرد#

 .هتذتاسأزربأامهو «يناتكلا رصتنملا

 حبصأ ىتح ,ةفلتخملا هبصانم يف بلقتو .(م1570)ه1175 ماع ءاضقلا يلوت#*

 .(م155:)ه١١14 ماع لاقتساو .ضقنلا ةمكحم يف ةيعرشلا ةفرغلا يف ًاراشتسم

 .ةاماحملا سرامب لازيالوءقشمدب نيماحملا ةباقن ىلإ ب ستنا

 209717)ها1469/1141 يماع نيب تيوكلا ىف يمالسإلا هقفلاةعوسوم يف لمع# |

 .ءاقرزلا دمحأ ىفطصم ريبكلا هيقفلا ةعوسوملا ريبخل ًايملع ا دعاسم (م84

 سيسأتب ماقو (م1577) ه1 9! ماع ةمركملا ةكم يف يمالسإلا ملاعلا ةطبار ىلإ ريعأ *

 .(1910/4)ها1؟99 ماع يتح هترادإ يلوتو «هماظن عضوو «يمالسإلا يهقفلا عمجملا

 ها 4 7١ماسع ذنم قشمدب ةيبرعلا ةعوسوملا يف ةراضحلا مسق يفًاريبخ لمع *
 .(م1591)ها111؟ ماع لاقتسا نأ ىلإ ء(م19489) :

 ماع قشمد ةعماجب قوقحلا ةيلك يف ةيمالسإلا ةعيرشلا يف تارضاحم ىقلأ*

 .(ماكخخ)هازعلم

 :ةيتآلا تافلؤملا هل تردص «

 .ةيومألا ةلودلا طوقس بابسأو دمحم نب ناورم ١-

 ةيوالاملا ةفنلا ىلإ تمجرتدقو .يمالسإلاهقفلا يف عامجإلا ةعوسوم -؟

 .ينسدقملا ةمادق نبال يشغملا باتك نم ضلختسم - يلبنحلا هقفلا مجعم -؟

 .(كارتشالاب)

 دو



 .ةينامألاو «ةيسنرفلاو ,ةيزيلكنالا ىلإ مجرت دقو «ةينوساملا -4
 .ًاحالطصاو ةغل - يهقفلا سوماقلا -5

 .قحو ملعو ءرون ةاكشم - نونحُسس -1
 ةياعرب ةصاخلا ةقلحلل مدق ثنحبوصو :ةيمالسإلا ةعّيرشلا يف عمتجملاو «قّوعملا - 0

 .(ماخمك) ها .؟ ماع قشمد يف تدقع يتلا نيق وعملا

 .ةحابإلاو رطخلا نيب نيمأتلا -ه

 .مالسإلا يف ةيسايسلا ئدابملا يف زيجولا -4

 .يسايسلا مالسإلا جاهنم يف ةمنارد ٠١-

 .دحللا ىلإ دهملا نم ملعلا عم - يطويسلا نيدلا لالج ةايح ١-

 ١١ .ابرلاو «ةدئافلا ْ

 .ةعيرشلا يف يلحلا عيب -١؟
 ١5-السعادة.

 .بهذملاو ةريسلا - لبنح نب دمحأ -0

 :ةيتآلا ثاحبألا تيوكلا يف ةيهقفلا ةعوسوملل بتك

 1 دوقفم ةعاط ةسايس لجس ناوج. ميكحت '
 ش يف ىمالسإلا صتؤملا ةمشنم عباتلايهقنلا حمجملا يف ةيهقفا ةعوسوملل بتك*

 هوجولا ةكرش: :ثحب ةدج

 .بادالاو مولعلاو ,ةفلا يف [دامعلا]مجعم ىف يلوصألاو «هقفلامسقلا رح *

 .ةيبرعلا ةعوسوملا يف ثاحبألا نم ًاددع بتك *

 -موعم١(-



 نيملاغلا بر هلل طمحلا نأ مهاوعد رخآو
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